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А&quot; 

глus NoтлвшsNлк 
е lме lке d e se1, 

ВЕТЕGSEGE, НА LALА, 
- Е s 

тEsтАмвмтом А, 
м к L Lх кк кт 

kétforos Versekkel ki-adott, és Uj Еfztendo 
béliАjändékba, Hazank Dâmâinak, es Gava 

1ёrainak nagy fzivesfёggelnyajtya } 
Скбр сvАDАNуI JozsЕг 

Мagyar Lovas Generalis - 
«zen be allott 1796. etztendónek elsa napjān. . 

—ax — 

x 

- weber Simon Peter kaltiegevelés bettivel. 
д 79 б. 

* . Ро 2 готуват, 

2-е, 2, тут Сссе углоуг себ //zoy7//yy- //, /у/. *&quot;. \ 

75657о-в 
* , 

} 

 



А. 
\ 

4 теly вra adgya Иildgra letйnket, 
4 kezdi rongyolni тапgyart elerйnker, 
дgy lattatik ugyan, hogy nevel bennйnker, - 
Deaz тind közelebb тоzdittya vegйnker. 

4&quot;тецу iao el.foly egy/zer, а те8 пет ter, 
- Нalalипkhoz pedig az mind kazelebb wer, 

4tta /apaaalast, Aia ei, Jenki пет пуб, 
Иagy eleDb, vagy иtбbb oda тinden el-er. 

* 

Мйlnak az E/ztendдk, тйlnak a dolgok-is, 
Кik толt/irban vannak, e7tenek azok-ir, 
Нgy el-тйlипk тi-is, el-тйlnak тdsok-is, 
4 тint a’/2egenyek, agy a gazdagok-is. 

кана s Gyángyari Лrtvannak 
Кemény Jánosr61 frtt munkájānak 

masodik könyvének бtбdik rё 
— fzében. - 

 



А14NLO LEиEL, 
Нахапk Magyar Daтaihox, es 

* * Gavaleraihoх. - 

Миа a ket Маgyar Наzaba, re 
mёnyfёgem felett valo meg-elegedes 
sel vetetódótt az en Falusi Nбtariu 
somnak Budara tett ütazasanak ver. 
sekbefoglalt leirasa, melly 179o. efz 
tendóbe (zabadult-ki a myomato (aj 
to alol. Вatorkodtam azon tsekely 
munkamatМаgyar hazankbaelöDä. 
maknak, es Gavaleroknak, agymint 
tj etztendóbeli ajandekot ajanlani; 
különösörömömre-is valt, halvan az 
tat, hogy nagy kedvesfёggelvettek. 
Нizelkedem magamnak, hogy ejelen 
levō munkamat-is mintezenbe-allott 
179б - dik efztendóbeli ajandekomat 
hasonlбkedvesfёggelfogjakvenni De 
tudom,hogyezen munkamГziveketa 
vigasfagra tigy fel nem fogjaebre(z 
teni,mintafellyebbemlitett munkam, 
mivel nintsen mar az elök közótt a 
(zegёny Notarius, nem-is fog mar 
Виdara több titazasttenni, mert most 

- А 2 nem 



nem zsufa fakбjan, hanem (zent Мі 
halynak karo ragбраripajān vägta 
tott az öröke valofagba, mellyértis 
Гzomorйgya(zbaóltötztettemМüzsa 
mat, hogy firassa-meg esetet, es a' 
vert (zomjahozб Рarkakat atkоzza 
meg; de megis erdemlieztegyolyan 
jeles Наzafi, a kinek neve a kesó jō 
vendófёgnelis emlekezetbe letzen. 

Igytehattsak az 6 Етёlkedéreit, Ве 
reg/égét, Halalar,ёr Tertamentomat, a mel 
lyeket mind ezeket, halala utan At 
tyafiaiaz 6 Аrchivumabatalaltak, es 
кezemhez in vidinatir paribur olly kere 
lemmel küldóttёk, hogy azokat ver 
sekbe foglallyam. Szivessen-istsele 
kedtem en eztet, követven mäs magy 
Роёtakat, a kik a Nagy Embereknek 
viselt dolgait mintegy kotelesfegek 
nektatoitaka vilageleibe versekbe 
adni. Vegyek ezen dj etztendei ajan 
dekomat kedvessen Наzamnak Da 
mai,esGavalerai,slegyenekbizonyo 
sak, hogy vagyok | 

Міппуdioknak 
коitek Szakoltzai házamba 

Аnno 1796 die д-та Januarii. 

alaatos fzolgāja, 
А SzERzО. 



Ещso PARAGRAPнus. 
а&quot; Мбtarius egeyёgeben тес-gyengaben az ет 

peri/oranak pattozasarбl elтёlkedik, - 

А. embernek forsat ha ki meg-gondoliya, 
Мint foly az élete, aztat meg - fontolya, 

Nemtudom, fzfvének mint lehet nyugalma, 
Меrt tinik zeměbe, tsak fok infёg halma, 

Nagy fajdalmak közätt бtet Annya fzйli, 
А baba motskokb6l testêt ki-tóriili, 

Аrtatlan és még-is mingyart rabba tetik, 
Рólyakkal kötözik, karjokra tigy vefzik, 

Vigan e Vilagra nem jön, hanem firva, 
Мint lefz dolga, nintsen homlokara frva, 

Аnny at a fzeretet reménnye taplallya, 
Ноgy benne, hafel-nб, istapjat találya. 

Аzért - is örömmel, mind nappal, mind ejel, 
Szoptattya, melyiébil ki-fzivärg6 tejiel. 

*- ) 
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Szenved körilätte nyughatatlanfagot, 
Sokalom izakatztást, stóbb más faradtfagot. 

На lattya, hogy бtet leg-kissebb rotz érte, 
Оa zegény Anya mit nem tetzen érte. 

Вбltstiból fel-kapja, karjan bellбkézi, 
На hem fir, el-ê meg, gyeriyânal бu nézi. 

на fir, б - is vele jаigatåsrafakad, 
Esérzékenyfzive maidhogy meg-nemf.akad. 

На gyenge koraba meg-talal himlбzni, 
Кeserveit akkor nem tudgya meg-gyózni. 

Еpеd és kèt kezét feje felett töri, 
Вelsó réfzit banat félelem gyōtōri. 

Мindent a mit tehett, körйlätte meg-tefz, 
Nints draga orvostag,a’melyet neg-nem vefz. 

Мas betegfёgben-is (zint eztet miveli, 
Gondolya'hogy meg-hal,marhelyétnemleli. 

На fel-gyógyfil, tägil keserves banattya, 
А&quot; fzfvět anyai öröm altal hattya. - 

Latvan mosolygasat, 6 mint nem ts6kolya, 
Еneklés, &quot;stantz közätt fztvéhez kбtsoliya, 

Lelkènek, kintseнek mondgya, salakanak, 
Тartya magat lenni mar böldog Anyanak. 

На fiй, аz attya arról almodozik, - 
Ноgy gazdagittsa-meg, abba faradozik. 

Lбt's fut j6fzagokat gуйtni igyekezik, 
А kints gyájtés mellett, б пmaga éhezik, 

На Leany még pitziny, mar-is piperezik, 
Pantlikazzák, testet bokaig tsipkézik. 

Igyekezik annya, hogy Iёgyen ruhaja; 
Меrt věli, mas keppen memlefzen matkaja. 



* 
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Сyōngyōkre, kövekre nagy fummakat el-költ, 
Sok mäsentzen bentzel több ladakat meg-tölt. 

нogy ha bilaital бtet kérik ferinek, - 
Zбdal a' kérбje, olly moringot kernek. 

Ilyen a filéknek az бfaeretetek; - 
Nem-is változhat-megaz бtermètzetek. 

тиdom, nints batara azon Gereteinek, 
Меllyel gyermekikhez izilбk viseltetnek. 

pe ompa elmemmel azi meg-nem foghatom, 
Semmikёрpen okat ki nem tanйlhatom; 

Ноgy бj6 fzändékok mint fordйlhat rofzra, 
Ноgy vetemedhetnek magzattyok gonoizra? 

olly failokrilizбllok, kiknek van ériekek, 
Кik nagy nembйl valбk, Titztfegeik (zépek, 

Меrt fiokat ezek oskolakba adgyak 
Тanйlt mestereknek kezeik közt hadgyák, 

Оktattyak-is ezek бket mindenkeppen, 
Gyengen bannak vélek eleintén 's fzépen; 

На lattyak, hogy velek fgy nem böldogйlnak, 
Кeményebb mбdokhoz бk azonnal nуйlnak, 

Feddik, pirongattyak бket, és dorgallyák, 
Мásokat ditstrnek, бket meg бtsariyak. 

На ezen mбdok-is keyeset hafanalnak, 
Кёt harom Fogdmegek maritt keizenalnak; 

А’ veres nadragot ezek ki-porozzák, 
De faidalom ! бket jбra még fem hozzāk. 

На fzarnyokra kelnek, fzabadon rcpйlnek, 
А&quot;fok htvfagokban torkis el-meralnek. 

А 4 
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А'mit Attyok gytijtótt, azt hamar el-kältik, 
Аz idбt tёkozló gaztársokkai töltik. 

Ноgy lehet ez? mivel j6 az Аttyok ésbalts, 
&quot;8 annyokat ruháztafzelfdfёg, &quot;sj6 erkбlts. , 

Меg - vallom: okain az elmёm haborog, 
Вstóbb ilyen dolog még elmembe forog. 

Меrt mar megint fzбllok egy Parafzt fiaról, 
Кire nem maradhat fok j6fzäg attyāról, . 

№em - is lehet tenni Nagyokkal egy forban, 
Мivel illyt ültette izilétése porban, 

Szülöi mind addig, meddig meg-nem hбltak, 
Кerefztény, és jambor eletiek vбltak, 

Еgyigyin, de még-is бtet jól neveltek, 
Rofzt6l tartбztattak, mivel бtt kedveltek, 

Тё tйl farsangolni, nem hagytak kedvère, 
Jóra tanfrottak , 's Isten félelmère; 

Нóltok itan, hogy ne jusson köldйlasra, 
Кs neadsya magatzsivanyos lopäsra; 

Рarafati munkakra бtt meg - tanitottak, 
Мinttaplallya magat, mбdgyatmeg-mutattak, 

Deez mihent maga kemyerère jutott, 
А’mбdot el-bagyta, es más éton futott. 

Меrtnem bolond,ügy mond,hogy бmagatrontsa, 
Vères veritékit munkák alatt ontsa. - 

No illy-is fzilбit mért hat nem követi? 
Szép oktatasokat, mioka ? meg-veti. 

ноnnan van?egy hй,barfok i6kat tégyen, 
Кletébe még -is femmire fem megyen, 

мintlehet? hogy egynek nagy a tudomannya, 
Nagyaz Аttyarбl-is, ra fzält hagyomannya, 

\ 



мёg-is a Világt6} el vagyon felejtve, 
Аz érdemetlenek fzamaba van ejtve. 

Szerentséjet tenniilly bär mint probalya, 
Меm megy! akadalyat mindenbetalallya. 

Реdig életébe fenkinek fem vetett, 
Sött fok emberekkel fokfzor magy jбkattett. 

Ноgy van ? mindenekbe, hogy olly megyen el5, 
Кinek fejët tölti tompa, ’s gyenge velб. 

Мikёntlehet?hogy egy,vagy masnem rég'fzolgal, 
Мёg-is a’fб Rendkōzt', a leg-f6bb póltzon all. 

Nem lattyak erkбltsët, nem-is tudgyak nemét,' 
Тsak a vak fzerentse vetette rafzemét. 

о melly tsudallatos ember forsa s dolga, 
Sokbйl nagy Ur leizen, fok pediglen fzolga. 

Sok paplanosagyba hal-mes, fok pokrбtzon, 
Кi-terftve fok van, barsonyon, fok kбtzon. 

Еdgyik Маrs piatzan hal-meg ditsбfёggel, 
Мās magat öli-meg, nagy efztelenféggel; 

Еzt mint tolvajt htizza höher harom fara, 
Аma meg mint gyikos keril pallossara. 

Мaid hasonlб forsok a Leanykaknak-is, 
Вär melly. torgalommal neveltetnek бk-is. 

Sok alatsony rendbil hamar Grбfiné léfzen, 
Sok kis afzfzonyt béres czigany -is el-vètzen. 

Soknak nintsen férjek, még-is meg-kettбznek, 
Illyek keritбkkelallattomba fбznek. 

Soknak a fejébe nб pedig a parta, 
Вar festette magat’s a voltzeristjärta. 

А 5 - 
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№ehezen varia illy, a fzent Vasarnapot, | 
Denem hogy Templombalathassa a Papot, 

Наnem hogy ott magat tzifran latathassa, 
Еstve mega balba a tantzotjärhassa. 

А Salakok közül fok megy a taborba, 
Vègre fövény alatt halnak-mega porba. 

Sok tér hazājāba onnat meg-nyirt fбvel, 
Мidбn meg-tarkazta magat Frantz himlбvel. 

Кі mondgya meg? ezen dolgok igy mértmennek? 
Еmber forsa, hogy fgy foly, mioka ennek ? 

Sokazttartiya,hogy a meg-romlott termeizet 
Ока, és fzivébe a rofzel-tenyёfzett. 

Мas a rolztársasfag oka, azt alittya, } 
Еz fok tündérfёggel бket meg-vakittya. 

Sokat a'gazdagfag ront-meg, masazt mondgya, 
Меrt tsak a hivfagra van illyennek gondgya. 

А Еegenyfёg terhet fok nem viselheti; . 
Аzert minden rotra a feiet ra veti. - 

De ezen okokkal nem vagyok meg-gубzve, 
Nintsenek-is azok helyesen ki-fбzve. 

Меrt haj6 termёfzet vagyon (zilбіkbe, } 
Еz mint változhatik roizra gyermekikbe? . 

Кóкер ha az anyak erkбltsel tellyesek, 
Istent félak, jбzan életik, skegyesek. 

Еzeknek vérekbй) azok formaltatnak, 
Еmlбj8kbe gyällätt tejel taplaltatnak. 

Аzok terméfzetét, fziviak hat magokba, 
Апуа vér tsergedez 6 minden tagokba. 

А j6 vér fohafe valtozhatik vizzé, 
Sem édes, ésj6 fz, keseri's roiz izzё. 
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Szelfd juh-is ellik mindёg fzelfd bârânyt, 
ОГztya a termёfzet magat itt egyarant. 

Кmber; tökéletes Isten alkotmannya, 
Ноgy okos lelke van, az б adomannya ; , 

Аzért teremtette, hogy mindégió légyen, 
Еs ditsбfégébil hogy б-is réfzt végyen. 

Мarilyenteremtés, ugyan hogy változhat? 
Еs бnkent feiere gonoizizathogy hozhat ? 

А rofztársafagot, ha ki allegaliya, 
Еzen ok probämnak köyet ki nem aliya, 

Мivel a j6 fzülök eztet tilalmazzak, 
Оnnōn magokat-is attбl бltalmazzak. 

А'józan termeizetettil kit - kit el-zar, 
Меrt illy tarsafagb6l következik tsak kar. 

А бt, és a hafznost a'gyermek fzereti, 
J6 termètzet, mellyt nyert, ezekhez vezeti; 

Тiltott tarsatagba menni nem fog merni, 
Меrttudgya; hogyezért maid meg-fogjak verni. 

Ноgy a gazdagfäg-is erkälts meg-rontбja, 
Аz egésfёgnek-is lenne meg-bontбja, 

Nemhifzem : mert illynek mär mindene vagyon; 
Estsak a zsivanyok verhetik бtt agyon. 

Ugye fogyattakhoz adakozó lehet, 
Vendégfёgeket-is j6 étkekkel tehet. 

Еzek erköltsènek bizonyos jelei, 
Еgésfёgbe tarttyak бtet j6 étkei. 

Мёrt változnailly meg, mivel van mindene, 
Мas kedvět keresi, fenki fints ellene? 

Аtya fzegényfёgbe ha fiat neveli, 
Аnnyaval e terhet ha bëkën viseli, 



та 
Ноzza fzokik chez, követi-is бket, - 

На mingyart minden nap nem-is efzik fottet. 
Iparkodni-is fog mindёg többre menni, 

Мunkás letz, ésinem fog tolvaj, gyilkos lenni. 
Мёrt jutt hat fok ember az akafztó fara? 

Мért vernek fzaz paltzat foknak a farara? 
Аttya terméfzete mért lefzollyba vasott ? 

А' ki fбldbe foha kapaval nem asott? 
МértegyCsafzar, Кіraly, Hertzeg, Gr6f-vagyne 

Мértezekreparatzt,Сzigany nem érdemes? (пе&quot;, 
Мértegy Nбtarius, mäs megtsak kis bir6? 

Еgypetsenyéteizik, masnak j6 az tr6? 
Токаibor foknak zajāba kedves iz, 

Мásoknak itala fer, tifzta, vagy nyir viz. 
Еmez jar barsonyba, stóbb draga ruhaba, 

Аmaz meg ködmбnybe, fzйrbe vagy gubaba. 
Еgy letz zaraz beteg, a mast vizi körfäg, 

Вāntуа;tsömörleni izokotttsaka'рбrfag. 
А gazdag Urakat podagra кinozza, - 

Сhiragrat mint lyanyat a kezen hordozza. 
Szórnyii fej fäjäsba fok fzokott vajlбdni, 

Sok megfogatval mint örtilt bajlбdni. 
Кit fzomorйfager, kit pediglen öröm, 

Еzeknek okain, az elmёmet töröm, - 
Sokfzor gondolkodom, még pedigokossan, 

De még fem tudhatom fundamentomossan : 
Мі légyen, melly ember forsät ügy forgattya, 

Нogy jбtrofzra; 's rotzfzat jóra valtoztattya? 
Nem mastsak Gordius kötätte e bögöt, 

Меllynek fel-6ldāsan mar fok elme пубgött. 
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А&quot;Lazari biré rég martári fejét, 

De még fem értheti e dolgok velejét. 
De hazamhoz gуйjtóm mind a Тudósokat, 

Кóril belöl lak6 Philosophusokat. 
Тerméfzet okait majd ki fogjuk fбzni, 

Меg-fogjuk mint Platбt, 's Сâtбtebbe 8убzni. 
froktehät nékik,’s magamhoz citâlom 

Levelemmel бket, most otthon talalom. 
Nintsen most fok dolgok, a fari kafzallas, 

Мar véghez ment, fzint бgy a malé kapallas. 
Тudom bizonyossan, hogy meg-isjelennek, 

sär vacyon, az Halmi vasárrafem meanek, 
Isten kegyelmёbйl vagyon azalekom, 

Szalonnam, es borom,fzarnyas aprolékom; 
Мajd jól tartom бket, borom meg-heviti 

Rejeket: mert elmet tsakez élesiti. 
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мАsoDпк РАRАСкАрнus. 

.Szeled 4ndrart, a ki тinden Иasar-napokon, 
e, Unnepeken, Nagy Реlesken /zokott orgo 
пdlni, az 4ngyalori Natariust, Trebre, Мі 
halyt, a 7уukodi Mertert Gantso, Janorr, 
a Lazari /zdraz Ма/отba lakб Мб/nart, 
Sиlyogб Рёiert, а Gyarmathi kovdtsot Da 
rabos Pitt, а Тбth falari hidnal levб Иd. 
тost Perczegó Gergelyt, а Котогzdnyi Old 
Нarangozбt Glodany Uyzиlt, таgdhoz czi 
td/ya, es elтёlkederet a' теgy/terre eleik 
Be adgya. Тиdni /zak/eges, hogy az hetybe 
Levö Nagy Peleskei Tandtr - ir, az ott pal6 
Оro/? Меsterrel Dvorak Hritzираi jelen 
ратпак, піппуdjan тdr hazahoz gуйlven igy 
/zбll hozzdjok. - * 

и 

S. tudomanyokkal, és magy böltsesfёggel 
Вfrбj6 Uraim ! hogy illyen kёfzfёggel 

Меg-jelenteknalam, fzivembйl kötzönöm. 
Ноgyhazomhozhfvtam, tsakez az biztönömм 

Lattya kegyelmetek, hogy mar meg-véniltem, 
Еgésfёgembe-is nagyon meg-gyengйltem. 

De elmêmet még-is egy dolog faratztуа, 
Velбmet fejembetan meg-is fzaratziya, 

у 

4 Мбtdrius Кis Naтeпуba lakб оводу на 

* 
} 

- - 
&quot; &quot; 



— I 5 

Мint a métz kementze, fejemйgy gözäläg, 
Еfzem mint kéménybe a fist, figyógyólóg; 

Мivel én nem tudom aztat meg-fejteni, 
Оkör keringёзre, félek fog eiteni. 

А&quot;fok kezegy kěznél fokkal többettehett, 
Szint йgy a fok elme, egyněl többre mehett; 

Аzért bâtorkodtam, en kegyelmeteket, 
Мint tudomanyokba jartas embereket, 

Мagamhoz citalni, hogy fegitfёgemre 
Legyenek; nejussak hamar mёg vegemге. 

Еzen dolog felal, ki kitteletét, 
Кérdéseimre-is adgyafeleletét. 

Кérem, és azokat mind prothoculallyuk, 
Кeresvén fzikfégbe, könnyen feltalallyuk. 

Вё-vett fzokas-is az a'Тüdōsok közótt, 
Ноgyha nagy dolgokba lefz kimeg itkäzótt, 

Аztat többТddósok eleibe adgya, 
'S meg-rostalásokraazon dolgot hadgya. 

А Görögök eztet tettёk Аthénaba, - 
Еzeknek fzokäsät követték Rбmaba. 

маяsegy kétiegeskérdest Sorbonnaba, 
тёыьтdd6зra biznak, fint égy Göttingába. 

Аthenaba ugyana Philosophusок, - 
А' kikböl têtettek Areopagusok; 

Мinden nagy dologrólejel az Еg alatt 
Szбllonak, a midón mar a napel-haladt. 

Гe kegyelmetektйlezt nem praetendalom, 
Мivel el-nyomhatna ějtfzaka az álom. 

Кбvel fints ki-rakva falunknak ützāja, 
Söt marha paréjaltele minden taja, 
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Labaikitt könnyen meg - tsifzamodnanak, 
Rйt lenne, oтokkal habelé buknanak. 

Еrós az afztalom, e kördl dlhettink, 
Jó vastag, fgy batran rä könyōkölhetiink. 

Еzt a Gatsai Acs tölgy fab6l faragta, 
Мidбn a Gombasson dongait hasgatta. 

De köpónyeget kell magunкra fel-venni, 
Рара (2emet pedig azorrunкra tenni. 

Le - erefztett (zéles kalap mi fejänket 
Fedgye: Tйdósoknakfgytartnak bennйnket. 

Мinden Philosophus jarni fgy-is fzokott, 
На nints papa (zeme, telz orrara tokot. 

Igy lattam le-festve Kassan a könyv tarba 
Рlatбt, Diogenest, hogy ott valék nyarba. 

Ноgy ha valakinek köpónyeget a fas 
Меg-rugdosta, femmi, merta pofzt6 nem vas. 

Illy kбрёnyeg alatt fokfzor fzokottlenni 
Оlly nagy Philosophus, ki fokat tudtenni. 

Itt az Оrgonyista a Nбtariushoz 
Igy 26lt: mintieg-nagyobb, sfбPhilosophushoz. 

Doctisfime Vir ! hat azokkal mit tefzünk, - 
Кіknek köpónyege nintsen; azt hol vefzйnk 

Тsak börköténnyeljótta Gyarmathikovats, 
Аz-is oliyan kergyes, hogy tanfaragtaats. 

Feien vagyon tsak egy tarka fzalma kalap, 
De itta Zsidóttil talan majd mast-is kap. 

Вs a Кomorzanyi ola harangoz6 — 
Мint a medve, olyan félelmet okozó. 

szirke 
* 
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Szirke ketske bбrbйlfzävätt a gubāja, 
Ноfzfzй gyapjas juh bór pediga kutsmāja, 

Еztegy magy fazékra nyersen borftotta, 
, А napra ki-tette, sazon zäritotta. 

А mikor ropogott, arról azt le-vette, 
Feiere azonnal mingyart fel-is tette. 

Еnnek hofzfzйgyapja éri a két vallat, 
Еdgyetzteti velek fekete izakallat. 

На а' kérdéseken foka okoskodunk, - - 
Еnnek a dohatбl majd meg-nathâsodunk. 

А’ТуukodiМеstertsak egy kék dokaba 
Кrkezett; de ezzel eljarhat dolgaba, 

А&quot; Vamosnak ugyan vagyon köpónyege, 
Пе kalapja nintsen, tsak tsak6 fцvege. 

Fejér kalappaljótt a Lazari Мolnar, 
Меrt malmaba esne feketébe nagykár, 

Аztat-is fzégyenlem, hogy nints köpónyege, 
Аzt tartya, hogy abba lenne nagy melege, 

Deez nem mas, hanem fösvényfёgnek jele, 
Ноlott az árlökkel malma vagyon tele. 

Ноgy a Nбtarius ezeket hallotta, - 
Аz Organyistahoz fordйlván mondotta : 

А' ki valófagos igaz Philosophus, 
Вār o mefzfze lât6, de a mellett Stoicus; 

О termètzetessen nézia dolgokat, 
|Nem-is critizallya az alatsonyokat. 

О a gazdagiagot, kintseket meg - veti, 
А кik tzifranjarnak, azokat neveti, - 

в 

* . 

. 
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1égyen hideg, meleg, аz б пёкi mind egy, 
|Nembannya:йttyabalégyenfar,vбlgy,vagyhegy. 

Мivel Philosophus nem gondol ezekkel, 
Es néz mindenekre meg-vetб fzemekkel. 

|De még-is Doctori fzékibe, habé-йll, 
Мivel tanitasat hallya itten fok fül, 

Аvagy a többivel gуйlésbe fog menni, 
А’hol mély dolgokat fzoktak бk fel-venni; 

Пlб, hogy titztessen ottan meg-jelennyen, 
Рalästot végyen-fel, es kalapba mennyen. 

Мi-is hat magunkat a Világ nyelvére 
Кі netegyük, sannak bal fteletère. 

Аzért a bör kötényt kovâts a hätara 
Vegye fel; vagy ponyvät vessen a vallara, 

Feketère könnyen kalapjat festheti, ф 
мert izekér kenбvel aztat bê-kenheti. 

кomorzanyi olat Pedellusnak tetzem, Ge) 
Szikfégink lefz rea, maid haiznat-is vefzem. 

Мinden Pedellusnak tarka a ruháia, 
Illeni fog ehez kutsmāja, gubāja. 

Аzon bunkos furkбt, mellye1 éket titnek, 
міdбn fät hasgatnak, fall kar6kat synjnek, 

Аristotelesnek az 5 bottya helyet, 
Vallaira tetzem, lefz egy j6 emelet. 

* 

(') Valahol Universitas vagyon, annak egy fzolgaja va 
gyon , a melly Pedellusnak neveztetik, ez tzifra, de 
tstifos ruhába jär, a jobb vallán hord egy buzogány 
formajй aranyos botot, és ez Aristoteles bottуанак. 
neveztetik. * 

* 
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А’Туukodimester, habé nem gombolya 

Dokajat; azt minden palästnak gondoПуа. 
Rövid ugyaninge, a hasa ki letzen, 

De nem lattyak, har'a egy tekenбt tëtzen. 
Vagyon a Zsidónak egy (abes kalapja, 

Тóth falusi Vamos azt könnyen meg-kapja. 
Gatyája mutzagja tigy-is mindégle-tsйg, 

Мint Zsidбnal a' tiz parantsolat, йgy fig; 
Veres-is a haja, fzeplós abrazattya, 

Тan ugyan a Vari Моyses völt az attya. 
А&quot; Lazari Molnar, mivel йgy-is molnar, 

Цitztes garadgyai közōtt gyakortajär, 
Végyen - fel magara egy fejér lepedбt, 

Кóрönyegbe lenni majd kiki věli бtt’. 
Notehat, bölts Urak I mind fgy бltözzetek, 

Еn-isezt selekizem, en ream nezzetek. 
Ма Рhilosophice kell am elmélkednink, 

ЕвPhilosophice бltözve-is lennink. 
Мaskép a Szathmari Universitäsba 

Мajdki-nevettetink, ha бltözünk mäsba. 
Sz6lt az Orgonyista: az Ur Systemaja 

Тettzik někйnk, de az Оlanak gatyája 
Копgyos; majdfelette otsmanyal demonstral, 

нogy ha hattal felénk 5 allani talal. 
Аz аёr altjärja izirke fzin gubājāt, 

Ipohossan botsajtya majd Atmosphaerajat. 
Szólt a Nбtarius : könyй erril tenni, 

Аzon nadragba kell něki meg-jelenni; 
В а 
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МеllyCziganyPistarбl,hogymeg-hбltmaradott,(* 
Еbbe hйзёrt fokfzor Szathmarba faradott, 

Кati felefёge majdazt költsön adgya, 
SzegenyGlodanyUrfaultfzégyenbenem hadgya. 

Тettzett Projectuma a Nбtariusnak, - 
Еrril-is esmertek nagy Philosophusnak. 

Оk Systematice mingyart-is бltöztek, 
- Вбr kötényt, lepedбt magokra kötäztek. 

оira izólt : hallodё? Кlara feletegem, 
Jój bél hald mit mondok; fele fegitiègem ! 

Тerisdaz afztalra a Török fzänyeget, 
Меrt magamravelzem maa köpónyeget. 

Мёgmikora&quot;Тörök birta Szathmar Varat, 
Е&quot; fzónyegnek akkor adlak - megaz arat. 

А Nótariusnak mint jutott kezébe, 
А&quot; nintsen bё-irva a falu könyvébe, 

Кlarajaattalraaztat terittette, - 
Меllyre Nбtarius Clepsydrajat tette. (**) 

Еgy magy ténta tartбt, melleje pennakat, 
Еgéfz kontz papirost, ket füstös mappâkat. 

Та fzékeket, lбtzat, a mennyen valanak, 
Еzen atztal körii izintannyit rakanak. 

Еgynagy bбr kar zék-is fa helyre tételett, 
Janki Plebanuse, migelt, e lehetett. 

— 

(*) Nagy Peleskei Urafagnak völtegy Pista nevй Сzigany 
jobbagya, ez minden heten jart hétfzer-is bisert 

и Szathmarba, és más fzükfёges egyebekert - is, erról 
van.itt a fz6. 

(**) Сlepsydra févény érat téfzen, 

} 
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На podagra r’a jótt, бtt ebbe ältették, 
Конуа vetezesnel, hogy meg-hбlt, meg-vettёk. 

Еlsб meg-vévбje zegёny vak Farkas völt, 
А Plebanus utanez-is hamar meg-h6lt. 

Еzt a Nбtarius mind azólta birta, - 
Тestamentomaba azt néki bё-irta. 

Кi-ki helyêt vette, hogy minden el-kéfzйlt, 
А’ьбrös kar-f-ekbe a Nбtarius alt. 

Аz Angyalosiak Nбtatsanak, 
Вetsületet adott, mint Collégajanak, 

Мive! бtt ältette a' maga jobbiara, 
Вs az Orgonyistat, más felбl ballyára, 

Еzek mellett vettek helyet a Меsterek, 
Еgynek kezébe völta zerentse kerek, 

А mas alom könyvel file ellenébe, - 
Мопda; hogy marebbйl fokat vett fejébe, 

Еzek utan ültek a Кovats, a М6lnar, 
Аz afztalhoz nem-is férhetett több el mar. 

Меllyért-is a bir6, kis bir6 tarsaval, 
Lбtzakon vett helyet, egéfz tanatsával. 

Еzeknek palastya fzйr vala, vagy guba, 
Еdgyen fem völtТörök, nyufztos atlácz fuba. 

|Nбtarius megett a Pedellus alla, - 
Аristotelesnek bottyat tarta valla, 

* 
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нАкмADIк РАRАGRAPHUS. 
4 Мбtarius eleikbe adgya ezen nagу Тиdбrok 

паk azonлопtos dolgot, а теЦyrдl тdr re 
gen gondolkodvan okat ki пет tanйlhattya, 
а теЦyert - i, iteleteket Aivannya rólak. 

М. az aztal kördla mint itt ülének, 
Еgymassal nagy hanggal mivel befzellének, 

в Zaigas nem tetzeit a' Мбtariusnak, 
Lármazni nem-is fzép egy Philosophusnak; 

Аristotelesnek bottyat itt le - kapta 
Рedelius vallaról, és azzal meg-tsapta 

и А2 aztalt; s itése olyat zördйlt, s koppant, 
Ноgy az egetzténta a kovatsra lottsant. 

De mint Philosophus, б meg-nem neheztelt, 
Тsakezeket monda, hogy zékjéralfel-kelt: 

Ulömёn épenigy verem én a vasat, 
Нйl fzikrāja, deitt kalamaris hasadt. 

Рhysice érzi ezt az én ruházatom, 
А’ьбr-köpányegem, és az ábrazatom. 

Нalgatast akara бezzel okozni, - 
Вs a Feiedelmek fzokasat bё-hozni. 

Меrt Cabinettyёböl Király haki-mégyen, 
Еgyet koppantanak, hogytsendesfёglégyen. 

Itten-is mingyarast, ki-ki el-halgatott, 
Вs a Nótarius hozzajok fzólhatott. 

} 
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pe meg-törlé elabb Fedelius azatztalt, 

А&quot;kontz papirosr6 fok téntät fel-is nyalt. 
Рара fzemét mingyart fel-tette orrara, 

Тekintet azutan a Clepsydrajara. 
Latván ezt a többi, ocularёjokat - 

Еla vettek, sazzal nyergeltékorrokat, 
Szufzogбnagy hanggal ezeket mondotta, 

Мivel a papa *em orrät fzoriotta: у 1 
Вбltsesfёggel tellyes nagy Philosophusokt 

Кіknek reg keritik fejeit Laurusok! . 
Кіknek nagyelmёiek febes, sfelette gyors, 

Feitsék-megelбttem, hogy az emberi fors 
Мért olyan változ6, mèrtoliyan forgand6? 

Мint a Sari hegyril le-görditett hord6. 
Аz emberi nemet vegyák gondolбга, 

Аkadunk miebbe fok rofzra, fok jбra. 
Lattyuk,hogy foknagyCravagy-isnagyTifztlefz, 

Еz ägyabahal-mes, ez héhéralial vet. 
Еz ugrik, e tantzol, fzint ügy a fzobareng, 

Теstébe amannak lelketsak allyig tseng. 
Еgy olly fzéphogy érte fokat a hideg raz, 

Мās olly ostmany minta köles közt all6 vaz. 
Еgyike böldog lefz, a más böldogtalan, 
р Е&quot; iózan életti, e pedigfajtalan. 

Еn mind a valtozást elб nem fzamlalom, 
Меrt mig el-izāmlalnam, törtenne halalom; 

Аzért tehat kerem, mondgyak-meg okait, 
Бs a terméfzetnek fejtsék-meg titkait. 

В 4 
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Тsebres Mihaynak, az 4ngyalori ДУбtdriusnak 

ezekre tett /elelete, es e dologrбl vala . 

Вя, Сollégam Uram, abba faradozik, 
Ноgy az emberi fors annyit mért változik, 

Е ennek az okat meg-tudni kivinnya, 
Тsudalom, elmёjët hogy annyira hannya. 

, Реripatheticé mingyart resolvalom, 
Меrt Aristolest fgyfzólni talalom. 

Szikfeg az embernek б materiajat, 
Меllybйl all, vizsgalni, ofztan a formâjât. 

На materiajat tekintyük, a tsak far, - 
Аdam is ebbйl lett, azt régen tudgyuk mar. 

А&quot;test, és a tagok, abrázló formaja, 
Нalhatatlan lelke Istennek tsudaja. 

Nintsen matéria a farnal valtoz6bb, 
Мindenfele forma fel vêtelt okozóbb. 

А&quot;fazékasokat lattyuk, hogy munkalnak, 
Sarb6l fazékakat, ratбkat tsinalnak. 

Еrdèlybe holyagos, és göbös tsuprokat, 
Маifzenbe, és Вёtsbe, fzépportzelanokat; 

Ноlitsba van есуRagy Сsafzari Fabrica, 
Меllybe égettetik fбldb51 Мajólica. 

А&quot;рбrfag hazakat far valykokb6l épit, 
Vagy-is mord téglab6l, hogyfzebb légyen,kéfzit. 

Deginkabb maid ninden kevely kastely és var 
Тёglakb6l allanak, a mellyek völtak far. 

А&quot; ferti nemnek - is nagy mobiliait - 
Мint farb6l formallyák, draga, izéppipait, &quot; 

| 
и- | 

} 
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Мind ezen mйveknek a matériaja, 

На hogy változtattyak, változik formaja. 
Меrtha özve törnek, tserёрnek mondatnak, 

Es a fzolgal6któr Zemetre hanyatnak. 
Szint'tigy, ha a varak agyükkal 16vetnek, 

Le-hulnak falai, 's öfzve törettetnek. 
Еzek nagy halmokka, végrefбldё lefznek, 

Мindezek magokra más formakat vefznek. 
Мinthogy hat az ember farb61 teremtetett, 

Sok valtozásoknak alaja vettetett; 
Lattyuk-is, hogy edgyik zép deli termeia, 

Еgésieges, posgas, bâtor tekintetй, н 
Nyajas, okos, ferёny, mindenrealkalmas, 

Sokkintsekkel bir6, mindenkép hatalmas; 
А masika oliyan mint a Сsere-bogár, 

Ugy tettzik, hаб 1ёр, hogy tantsekléken jar. 
Мivel gém labai hajlottak térdébe, 

Тsetlik, botlik, mellyértgyakran fij mérgébe, 
Van olyan-is, kinek egyarafztnyi laba, 

Тalan édes Attуа бlta hanga faba; 
Мintegy dézsafele, azt allyig emeli, 

Роhos hasa miatt-labait nem leli. 
Illyen ember foha fenkit farba nem rig, \ 

На meg haragfzik-is, nem tehetmast, tsak zig; 
Sok mindenkor nevett, és nemtudgya, hogy mért, 

На kerdik, mért nevett?azt feleli: azért. 
Sok, mintha meg - verték völna, mindenkor fir, 

Soknak nem vétenek, mergével még fem bir. 
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Мivel minnyājoknak far materiājok, 
Еz ока; hogyennyi fok féle formajok. 

л: Оrgonyistdnak, Szelid 4ndrarnak, ar в 
. - itelete. 

Та. Міhaly Uram a dolgot jól velzi, 
Сonfequentiait mind helyesen teizi. 

Моndgyak; hogy azember farb61 teremtetet, 
Plebanusunktilis, ez fgyjelentetett, 

Меrt hamvaz6 fzerdan feitinknek bйbjara 
Наmut hintvén, mörmölt; vigyaztam fzavara. 

Меrt mint orgonyista mellette allottam, 
Евezen fzavakat fzäjaból hallottam. 

Еmlekez-meg Еmber, por vagy, porra letzel, 
Тudgyad: b6ltodutin, lägytzipótnemelzel. 

De még is en ebbe nagyon ketes vagyok (gyок. 
Меrt bar mellynagy hideglégyen, megnem fa 

АТär pedig meg-fagy,olly kemény lefz mintkб, 
На pedig hirtelen éri melegessб, 

Fel-elvad, olly hig letz, hogy azt el-is mossa, 
Philosophusoknak tehat az okossa, 

Еmber, hogy far légyen, épen nem tarthattya, 
Еztaz én Physicam, practicé mutattya. 

Меrt a minap menvén, Szinnyer var-allyara, 
0; borokat venni, falunk kortsmajara, 

Мagy telvet tamadott hirtelen itamba, 
Jёg daraval esett a zapor nyakamba, 

Тsafarбviz leve,mindmentёm, mindingem, 
pemёg-is itt vagyok, nem mosou-elengem. 

} / 
я 
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На pedig, mint tarttyak, a testem far völna, \ 

Мar most higia közōtt a zбld béka (zólna. 
Еn az orgonambozembert hasonlitom, 

Меllyt valtozásokra fok képpen inditom. 
Аlez középfzeri, apr6, s nacy sipokb6l, 

Меllyek munkaltattak, fakb6), és бnokból. 
Кёt fivбk a'lelke, mellyek ha vonatnak, 

А' (ipok altalok fzбllasra hozatnak. 
На mutatióit egyfzerre ki-hйzom, 

Оlly nagyon (261,vélikhogy a'gonofzt nуйzom. 
Verek akkor rajta fzép vig folosmakat, 

Vagy-is karatsonyi, 's hisvěti nбtakat. 
Вё-tolvan azokat, kint tsak edgyet hagyok, 

Gyengénfa6],gondolyak,hogy én almosvagyok. 
А&quot; fztveket hangjok akkor buzgófagra 

Gerjetztik, nem pedig valamelly vigfagra. 
На pedig ki-rantom annak tremulajat, - 

Refzkett hangia, verem halottak nбtajat. 
De ha a’fuvбiegyfzer meg-romlanak, - 

Меg-némйl; fipjai többé nem fz6llanak, , 
Szint igyazember-is vérbйl,tsontbйl, htisbil 

Аll: korant fem farbül, vagy öfzvefontgisbйl. 
Еzekbйl tagiai vannak ki-formalva, 

Кs egy halhatatlan lélekkel meg-aldva. 
Еzen lélek benne haerбssen munkál, 

ОПyan vigleiz, hogy maid örömébe el-fzäl. 
Fбkёр belsб réfzit borral ha afztattya, 

Арiāt-is meg-ali, harea biztatiya. 
На pedig tagiait tsak gyengén mozgattya, 

Lézeng, gondolkodik, ollykor el-altatiya. 

* 
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Еfzébe jutt, hogy a'kortsmara-is adós, 
Вäsällatván hogyjón a vendeg fogadбя. 

Вs mikorezeket 5 még réfzketteti, 
Аkkor hogy rettegien velе аz têteti. 

Retteg-is ha tudgya, hogy tüzre rolz fat tett, 
Vagyezeraranykat lopva mastбlel-vett. 

Nem-is tsuda akkor, hogy van tremulaja, 
Меrt nagyon tsiklandós a nyakatsigaja. 

А&quot; midón pediglen a lélek el hadgya, 
№em mozog, mertakkor marhalalnak adgya. 

fmё fgytörtenik ember változása, 
Еmbernek orgonam helyes paritasa, 

А 7уukodi Mesternek, Gantso, Janosnak 
itelete, 

Онон, Uram! mondottked nagy femmit, 
Е' dolgot nem gy kell meg-feiteni äm itt. 

Мегt ked orgonäjän bar miként orgonal, 
Dudālāsān még-is ember forsa nem all. 

Valtozб hangzasat 0jai okozzak, 
А mint billegteti, olly tбnusra hozzak. 

Кednek orgonajatsak egy oШy masina, 
А&quot;mellynek nints feje, nints képenints ina, 

Нalhatatlan lélek aztatnem mozgattya, 
Оkörbбrbйlkёfzйlt kétfivözigatiya. 

Régen olvasome' fzerentse kereket, 
Ihol kezembe van; ez az embereket 

Leg-jobban frja-le, sazok változásat, 
Вs a taillagoknak beleiek folyāsāt, 
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Егекьёfolyāsa, inditbennek mozgaы, 
Тerméfzetekben -is, fok külön valtozast. 

Кnezen zent könyvhöz Mendikaskoromba 
Nehezeniutottam, lévén Komáromba. 

Меg-lattam éneztet egy halatz kezébe, 
Еgy reggel fétalvan a Duna mentébe; 

Кértem engedgye-meg, hogyёn-is lathassam, 
Еs miral fzбllana, azt ki-tantilhassam, 

Nagy nehezen mёg-is kezembе пуйjtotta, 
Пde advan někem, ezeket mondotta: 

Еgy Compactor mene József vasárara 
Реstre : йttyaba jötte halafz tanyara. 

Еgy par fzép kefzeget, egytariznya rakot, 
Gulibamba menven, a fбldón meg-latott. 

Моnda: adgyam něki, egy könyvetadértek, 
На az olvasáshoz, 's bölts dolgokhoz értek. 

Кagy örömmel mingyart, e tseret meg-tettem, 
De meg-valom, eddig kevés hafznat vettem. 

Кi-nyitam e' könyvet, kezdem olvasgatni, 
Szent felelem kezde mingyart belém hatni, 

Меrt lattam képeit a fzent Sybillaknak, 
Тsudaltam erejët a' Prophetziaknak. 

Кértem, hogy adgyael, en meg-velzem tбle, 
Ugy-isa mint mondgya, nints hafznabelole. 

Мig ideengedte, fokaig forgatta, - 
Vègre egypetakért még-is ideadta, 

Вenne van a testnek, mint esik mozgasa, 
Еmberi forsnak-is, annyi változása, и 

Sybilla Cumana ezekrйl fzépen fr, 
А&quot;több Sybillakaal Gizel-is tёbbel bir. 

м&quot; 
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Аzt fria: azember mihent teremtetik, 
Vezerjévé mingyart egy tsillag têtetik. 

Кülömbözб minden tsillag ki-folyāsa; 
Меllyért - is fok féle ember változása. 

А kinek istökös tsillag a' Vezère, 
Кivalt nagy fzerentse az oliyannak bére. 

Меrt holzizй farkaval Tronusraemeli, 
Мikor nem-is veli, magatazon leli. 

Еzigen nagy tsillag, nagy-iski-folyasa, 
Мint a Barsonyosnak az бaradasa. 

Еbbйl minden féle j6 йgy foly fejére, 
Мint a Sió vize malmazselyёbjére. 

olly tsillagok, melyek leginkabb fénylenek, 
Нertzeget,vagy Grofot,'s Nemest vezérlenek. 

А midón az Egen tsillagok tiztálnak, 
Lattyukkifolyāsok, melly fényessen hilmak. 

А&quot; kinek fejéreezek r’a lottsannak, м 
Fб hivatalokra fel kell menniannak. 

Кatonak tsillagi Маrs, 's harom Kaizások, 
Еzek meg-mutatyak, mint tegyék vágasok. 

Маrsnak ki-folyāsa, azon йt, a mellyen 
Disoieget nyerni, ès borostyant kellyen, 

Гutnak-is бk ezen, &quot;sellenfeget vagnak, 
Sok fantzokat, es fok várat meg-is hagnak. 

Тselèdes gazdanak Fias tуйк tsillaga, 
Sokak elбtt marez fenylett, és ballaga, 

Оket ki-folyāsa meg gazdagiotta, 
Меrt fok gyermekekkel meg-zaporitotta. 

А hajnalitsillag Damakat vezeti, - 
Мivel Aurбranak izekerёt köyeti, 
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Ріrosrafestetik ezeknek ortzāja 
Аltala: mivel hogy érdekli rбzsaia, 

Мind azon tsillagok, mellyek tsak pislognak, 
Артбtskak, es mintegyfzomorйn villognak, 

Тsillagai tsupan tsak a fzegényeknek, 
Sugaritsekelyek ki-adott fényeknek. 

Folyasatsak tsepeg, és nem foly fejekre, 
Ritkän -is jutt tifztfёg, &quot;sgazdagiagezekre. 

А' kutya tsillagnak folyāsa kibe hat, 
Оlly ugyan mint az eb, azert még fem ugat; 

Nem-is lefz közülök egy-is marakodó, 
Наnem irisykajan, nem let adakodб. 

А Nagy Меdvetsillag tsakaz Оlahokba 
Вotsajtya fluxussat, és az Оrofzokba. 

А medvettil ezek azzal külömböznek, 
Ноgy lelkek van; maskёntegy bбrbе бltöznek. 

Кis medvetsillagb61, mivel nyöstény tsillag, 
Аzola Fatakba, influxussa ballag. 

Кi-is tettzik ; mivel ezeknek a laba, 
Оlly pitzin mint kerek eke taligába. 

Szörös botskoraval zsukātāz rбtāba (&quot;) 
А&quot;fel füzótt fok pénz tsörög a nyakaba. 

Мint Flóra viraggal meg-rakattya fejét, 
Кét fzбr kātény fedi hatrulyat elejét. 

с&quot;) sukatazui annyit réfzeu olaul, min: tantzolui , az olй 
fatak, az az leanyok közбnfёgessen kerëkbe fzoktak 
tйntzolni kezeiket öfzve fogvän és eztet rotanak nevezik, 
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Vannak még tsillagok, a mellyek vandorl6k, 

Nemely Astronomus fja, hogy kбborl6к. 
Еzeknek fluxussa kibe folyni talal, 

Еmberfeges ember azokb6l riikan val; 
Меrt tolvajok letznek, avagy-is korhelyek, , 

Еrdök, pufztak, kortsmak, az бlak6 he yek. 
Еzekharamiak letznek, es zsivanyok, 

Кik közōtt-is vannakigen fok tziganyok. 
Sokanzsid6k közdi ezekkel tartanak, 

- Uton allбk lefznek, es tigy gyilkollanak, 
А&quot; kereskedбket leg-inkabbйldózik, 

Тarsaikat minden felé ki-kiildбzik. 
Gyakoria feltórik a gazdag b6ltokat, 

Кi-rabolyak s vegre meg- ölik urokat, . * 
Тsikósok, Gulyāsok, Juhaizok, Коndasok, 

Тоlvalok, denemolyпagy a tolvajlasok. 
Еzek tsak lovakat, tsikбkat fiznek-fel, 

Vagy nehany tinбkat, puiztakon lopnakel. 
А коndások artányt vagnak petsenyёnek, 

De a nagyerdбkbe mast mit-is ennênek. 
Varosi tolvajok élnek etzfzesfёggel, 

Меrtmarezek lopnak tzifra mesterfёggel, . 
Гре fokjuttkerёкre, fok akafztó fara, * 

№em régen jutottak hajók hйzasara. 
Аz emberi forsról ez az fteletem, &quot; &quot; 

Коizkaimat bär minthagyigalom,’s vetem, 
Szerentse kerekemtsak eztet tanittya, 

Сopernicus,'sTicho, több -is bizoпуitiya. 
* 

4 Ld 
} 
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А Lazdri Molndrnak Suityoga Раетей itelete, 

Тиант én kedet okossabb Еmbernek, 
Мivel valafztatott Туukodi Меsternek, 

А holis köeles gyakran predikalni, . 
На а' Рredikator mast talal munkalni. 

Dea mint itt befzélt, ha ott- is tigy papol, . 
Тsillagokról gagyog, és tsak ötól hatol; 

Jól lehet Senior vala Debreczenbe, 
Кeveset tud, aztat batran mondom fzembe, 

Тalan véghez vitte aztat Sybillaja, 
Ноgy kegyelmedё lett Jak6b lajtoriaja, 

Ева&quot; tsillagokhoz azon fel-is maizott, 
Кedvère mint tettzett köfztók tsatarafzott. 

8zemével-is latta azok ki-folyasat, 
Меllyek embereknek tefzik változásät. 

De e lajtorian ked, tudom, hogy nem fétalt, 
А какаs йlбre haza padgyan tan alt; 

Вs arról vizsgalta azoknak futasat, и 
1gy ki-is tanйlta mindenkёр folyāsat, 

Тоvabb vannakazok а какаs йlбtбl, 
МintТyukodfaluja van ökörmezбtбl. 

тауоy tubus altal vizsgata azokat, . 
Меllyen altal tбltnek hurkat, kolbafzokat. 

А ked Sybillaja ebbe nagyon hazud, 
J6 Sullyog6 Uram, ked-is femmit fetud. 

Оllyan magasfagra en fel nem fetalok, 
Нanema dologról im fgy dissertalok, 

- С ( - 
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Мidбn e muland6 Világ teremtetett, 

Аz Egbe egy malom akkerepitteiett. 
Кbbe a terméfzet têtetett М6lnarnak, 

Оrlését ki- ofzt6 igaz hiv Safarnak. 
А melly magok ebbe garadra öntetnek, 

Еzen terméfzettiil földbe - is vettetnek. 
Оaltala jutnak ezek érielésre, - 

Ея mint j6 Мбlnart61, vègre meg-örlésre, 
Ог51 бitt Mannat, бról bazat titztät, 

Rozsot, Кukoritzāt, a mellybйl Polizkät 
Fбznek: бról Zabot, Tenkelyt, Кólest, arpat, 

Еs veres nadragos gyónyörй tatarkät. 
Lathatatlan képpen litztyeit hйllattya, 

Вs mindigaz fatar, ki-is ofztogatiya. 
Рitlejének igen fürба' (zitaja, — 

Nem érziazt fenki, hafzбria reaja. 
Меlly embernek manna litztye hйl testère, 

ОПyannak korona hidgyejón fejére. 
Тіizta biza lifztnek kire esik langia, 

Оllynak Hertzegi 1ёiz avagy Grбf rangia. 
а&quot; kikre a rozsnak lifztye bбven esik, 

Vice Ispanyfagot mint Nemesek lesik. -, 
Аrpalitzt mellyre hill, lefz Varos birāja, 

Кire dertzéje hйll, a Varos fzolgäja. 
А&quot; kukoritza lifzt hйll tsak Оlahokra, 

Вsaz Оrofzokra mint Аtyafiokra. 
Zab és Тatarka litzt hull a' Тóth nyakaba, 

Кönnyй litztek, könnyй a Т6th-is magaba. 
Меrt ha tantzol, feie haz padlasat veri, - 

Е'lihajlitztektdl könyйfégét nyeri. 
4 x 
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На ezen М6lnárnak meg-fzakad fzitaja, 
А magoknak nem hйН lifziye, tsak daraja. 

Кіkreezen darak esnek, mindfzegények, - 
Тоivajok lefznek бk, 's betyarló legények, 

Еzen fafar fzint fgy banik a' Раpokkal, 
Кatona rendel-is, és az Аfzfzonyokkal. 

Меlly Papa bizanak litztye langiat vefzi, 
Оllytazon j6 Мбlnar hamar Urratefzi; 

Меrt ilyenbйl Piispäk, avagy Kanonok letz, 
Рraepost,vagy Plebanus,de nagy praebendat vet. 

Кinek tsak dertzeje hйll a' kapalaba, - 
Lentsével ё), s rejti magät känzsajaba. 

Вerdбta Var fakon mely katona kiält, 
А&quot;bйza litzt hйllvān, garadalatt nem alt, 

Меrt a mellynek talález hйlininyakara, 
Nem tetznek muskétat illyennek vallara; 

Наnem Feldt-Маrfchal lefz, 's kisebb Generalis, 
Оbester, Карitany, Наdnзgy, vagy Stabalis. 

Меlly Afzfzonynak lift langhйligyenge mellyère. 
Dama lefz belбle, és titzteletère, 1 

Меnnek Gavalerok nagy fo meg-hajtassal, 
Аzon tzivak odnak magok köztegy massal, 

Ноgy kéz ts6koläsban mellyik légyen elsб, 
Еs fzolgalatiyara Сsicsisbéje belsб. 

Illyek vagy Hertzegnёк,Gröfnék,vagy Nemesek, 
Defzemenkint vannak, köfztók tsak ékesek. 

А kikre lifzteknek fzбrödik korpāja, 
Раrаiztok, sezeknek tsak rasa Izoknyája. 

С я - 
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Nem kell tehat něznitsillagok forgāsāt, 

Меrtemberi forsnak az б változásät 
|Nem okozza mas, tsak Еgnek ezen realma, 

А mellynek kerekèt forgattya hatalma. 

4 Grarтathi Корatsnak Darabox Palnak 
jtelete. 

6 Sullyog6 Uram I kedet meg-kёvetem, . 
, Ноgy hefzfzas befzédgyéténitt ki-nevetem, 
Де kěnfoerit arra az ked Кgi malma, 

&quot;S dissertätziója, a melly tsak Zab fzalma. 
Мikor Nagy Varadon én Роёta vбltam, 

Оtt az Istenekról mesteremmel fzóltam; 
Sorról forra бket mind meg-nevezgette, 

Меllynek melly hatalma völna, mindki-tette. 
Japiteraz elsб, fzбr e menykбveket, . 

Neptunus pediglen birja a vizeket. 
Мonda: hogy Saturnus, mérzsékel idбket, 

Вachus Isten pedig kapaltatt fzбlбket. 
Vulcanusnak völna Egbe vas hamora, 

Меllette mйhelye, földgyéta'vas pora 
Таkarja: mertebbe vas rйdgyait hozzak, 

Наmоriab6l, es it fokra ki-dolgozzak, 
Сyclopesek neve az б коyatsinak, 

Nints azert fzйnete az б munkаinak. 
Меrt midбn Jupiter terent embereket, . 

Vulcanursa bizza a termètzeteket. 
Мёgekkor minta yas, ezek olly кemények, 

Мinden forma nélkйl való rйt edények. 
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Аzért kohojāba azokat eteti, - 

Еs izzбva têvén tilбjére veti. 
Аzon Cyclopsei vetik pбrölyökkel, 

Меrt meg (emerzenék, ha verněk öklökkel. 
Sйrбen fzóródnakazokmak izikrāi, 

Меllyekkel titztülnak, le hullvan rozsdai. 
Еzen Cyclopesek foha fe hevernek, * 

Мindёg vagy egy, vagy mastermёfzetet vernek. 
На meg-alizik rajtok a' forr6 tüz fennye, 

Меg kohбba vetik, sannak tüzes fzénnye, 
Сjra meg-hevilvén,addig kalapallyák, - 

Міglen meg-titztültnakazokat talallyāk. 
А melly termёfzetbйl Angliai atzel 

Valnitalal; varia illyt olly bizonyostzel, 
Ноgy tsalhatatlanйl Trбnason léfz helye, 

Меrt ki-pallérozta Vulcanus mйhelye. 
мellybil alab val6 atzel formaltatik, . 

Нertzegi, vagy Grófii rangillynek adatik. 
Еzek maid fel-mennek nagy hivatalokra, 

Nemesre-is juthat ezekbil, в Рарокка, 
А Сyclopsek vasb6l formalnak fok efzközt, 

&quot;Sazokat ki-ofztyak, a termёfzetek közt. 
Мunkalnak kardokat, bombikat, fintakat, 

Fejfzéket, vas villat, kazakat, kapakat. 
А&quot; melly termёfzetnek ad б fegyvereket, 

Наzа бltalmara kёiziti ezeket. - 
На ezekbil jól vert tilбjёn fokakat, 

Reményl vitéz, és j6 Generalisokat. 

* , 
* 
-- 

С 3 
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А&quot; vas parazsabél, Fб в АП-Tif.tet tetzen, 

Rozsdajabél pedig muskateros letzen. 
Еzek mint amazok agyon lovetteinek, y 

Мinden pompa nёikйl el - is temetteinek, 
А&quot; fejfzet leg-inkabbaz Оahnak adgya, 

Меrt erdo vagasat fohael - nem hadgya. 
Fejfzenélkйl méga&quot;Тemplomba fem mёgyen, 

Аzt tariya, e nelkiil jarni убlna izegyen, 
Мёmeth rez gombokkal rakott tarifznyāja, 

Еgy felize, egy guba бegéla tzifraia. 
Аz Orotz is yetzi hafznat felizeiének, 

Мегta'faharйgyes, vagia ketskejenek. 
Salak termёfzeti kapat nyér vallara, 

Нogy yāja a foldet Uratag zámara. 
Еztet nem egy ember gyomrab6l gyilali, 

D6kat, Reverendat, уей fel, бgy kerii. 
А&quot; (zёрnem is, ámbar кyenge termeizeti, 

Vulcanusnak kohat el nem kerilheti. - 
Sokböl valik atzel, de fok sak was marad, 

Sokakra vastagon a rozsda is ragad. 
Кіk atzélok letznek, i6i ki-pallerozza, * 

А Damak rangiaba ezeket bё - hozza, 
Vekonyra ki - munkalt dróton harisnyakat 

Кótnek, erizemykeket, estabbmastzifrakat. 
А melly tsak vas marad, farlót ad kezébe, н 

Нояy illy arathasson masoknak kepébe. 
А kike a rozsda meg-fogott vastagon, 

Е, а fzeplós himla meg-rakott gazdagon, 
Illyt a Pilingèrné! meg-raspolyotztatiya, 

Нову ha meg-nem imйl, zemetre hanyatiya. 
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igy kovatsoltatya a terméfzeteket, * 
Igy valtoztatya meg б az embereket, 

Diogenes erril fgy frtt valójaba, * &quot;. 
А. tengernek paryan lakvan hordójába. 

NEGYEDIК РАВАGRАРНUS. 

Еzen negy Philosophикой, /okaig fejtegetven 
a dolgot, a Nбtarius a mai Se/?idnak 
peget pett, e, тive тar ket ördt del atan 
el-йtдtt, ebedgyehez Ie-йaeti тіппуdjokat, 
а теЦуле таёa hirteen meg-beteg/zik, da , 
Jobban lepzen, 

* 
енв-чsa=вня вееееееваема 

. . . 

Н. valamelly dolgot a böltsek fel-vetznek, 
&quot;Sannak mivöltaról itéletet tefznek, - 

Аz idб folytarбl nem -is gondolkoznak, 
Наnem tsak mёlyféges titkаin dolgoznak. 

Е Philosophusok közül-is mar négyen 
Difsertaivan, ember forsa mikёnt mégyen; 

Оlly mělyen meraltek e' dolog titkaba, * 
Ноgy el-fóni kezd’tek etkek a' konyhába. 

* Phoebus fzekerével, az Еg Кarikajan, 
Delen tdi nyargalt mar, ki-rendeltZ6näjän. 

А&quot;Nótarius-is maga Clepsydrajat 
Оtizör fordita-meg, snězvёn fa бrájat, 

.* Г. . , - - 
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Pontbaa kakukja kèt örät kakukolt, (*) 

Вs gy a deinek-is ideje mar el-folyt. 
Аzért-is fel-ālvan, igy 4z6lt minyajahoz, 

Jobjara fordйlván a Collégājahoz : 
Аristotelesnek, s Рlatбnak massai! 
- А tudatlanoknak nagy Месenassai! 

А&quot; Нorizon délrйl le - hanyatlott immar, 
Тitannak fennyetil Нереrus majd el-zar. 

Нólnapra hadgyuk hat mi fel-vett dolgunkat, 
Моstpedig tбlistik bě ki-йritgyomrunkat. 

А Philosophusnak gyomra, hogy hakorog, 
Аkkor a fejébe roiz Idaea forog . 

Еnnyi elmélkedés eleg légyen mara, - 
Меrt mara konyhabazsémbeskedik Кlär 

Latom onnat reank melly nagyon torvan néz, 
Меnnyiink I mert benniinkel innet ki-pemetěz. 

Меg-fogadtak fzavat, minn ajan fel-altak, 
А&quot;keribe ki-menven, pipazva fétaltak. 

Пеaz âreg Bir6, maga tanatsaval, 
Наza ment, mert vala б fokad magaval, 

Vegetati6rбl fzólninem érkeztek, 
Вār fok veteményhez a kertbeferkeztek, 

** 

* . 
&quot;. 

(*) А Natariusnak egy falon figó fa бrajavala, пену: 
hek felso refzibe egy kakuk völt munkalva, és mi 
vel harangia nem vala, ezen oranak a kakuk orra 
valegy aitotskat ki-йrótt, és az oraкat kakukolta, 
piely utan el-meat, és az ajtotska - is bё-zárodott 
magatel. - 

&quot;. 
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Inkäbb Consumpti6t az á gyomrok kivânt, 
Меrt zбld karikakat ehfegtül fzemck hanyt. 

Sz6lta Nótarius: felefёgem Кlara, - 
Кёiz é maraz ebed ? nézz tsakaz бrara, 

А' kakuk kèt бrat el-kakukolt immar, 
Реdig inkabb kěssбn, mint fem hamarebbiar. 

Тerits kérlek afztalt, ad fel a mid vagyon, 
Меrt minta'farkasok éhezinkolly nagyon. 

Кomor abrazattal Klaraja igy felelt: 
Felt fözte meg-romlott, haraggalvбltmeg-telt, 

Кed Uram! maganak maga ellenfёge, - 
Jol tudgya; bogy most-is gyenge egésiege, 

Мёg -is oly fokaig tires gyomorral var, - 
Меg-lattya vegtère, hogy még ked pórйl jar. 

Nem tndom mit tudnak annyit bibliazni, -; 
Мint Synagбgaba a Zsid6k kajdazni. 

8йtnek ki a mi van begyekbe egylzerre, - 
Neengedněk menni batfzorra hêtlzerre. 

Пе mar több intéset Feriének nem varta, 
Frissen forgott mint a’fzorgalmatos Мartha. 

Мivel immar mindent régen el - kefzitett, . . 
А' mintillik, mingyart afztalt-isteritett. 

Fel-tett az afzialra egy fzép domós kenyért, 
ЧЛlyenek-le, monda, menne az ételert. 

Вё - mentek a kertbйl, maga Collegajat 
Föhelyretitette, atztalnak täbb tajat 

Кóriil fogtak, ki-ki le-йlt hova tetzett, 
Ева кепуérbйl-is egyj6 karajt metzett 

с « 
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Frissen Кlara Аfzfzony a levestbé - hozta, 

J6 fragi vбlt, miveljól meg-latranyozta. 
Кét ven kakas völtez meg-fбzve laskaval, 

Nints-isolly ió izek, ha fбzik taskaval. 
Szбlt:jбаpelius kivanok keleknek, 

De talan j6 fze nem letz az etkeknek, 
Меrt fzerentse ha marazok el-nem äztak, 

Мivel kegyelmetek fokaig larmaztak. 
SzбllottТsebrea Mihály: hat kedКlara Afzfzony? 

Nem till leközinkbe? (2ёр völna a bizony, 
кedves Сolleganёm ! hellytmellettem уégyen, 

Vagyon fzolgálója, konyhaba mèrt megyen. , 
Uram! van fzolgalém, mellynek nevezufzка, 

De оIly faragatlan, ostoba egy гutzка, 
Ноgy ma-is ket talat, egyferpenубttört-el, 

Еz maid az etkeket rendessen adna-tel. 
мindenik zakatsně az etkek tagaval 

Jól lakik; ёlhet-is azoknak javaval. - 
льья выве коло, mely вке ан блак, 

№ints (zaja be-kötve anyomtat6 16nak. 
Аzért-is én rólam ne gondolkodgyanak, 

Наnem tsak békével egyenek igyanak, 
лztatedes Uram, vai j6fziveladgya, - 

Мёg meg-van többjбval tбltve az брadgya. 
Itt a Nótarius kezét öfzve tette, - 

ЕвDvorak Hritzura fzemeit vetette; 
Кérte könyörögión,’s mondgyon afztal aldast, 

Еztetel-végezvén le-йlnek mingyarast. . . 
Кezeit leg-ottan, mint Рар йgytartotta, 

Ноizoodi po miluj, fattor-is mondotta, 
| - - - 
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Кêt zemének 14tzott tsupān tsak feière, 

Оlly bpzgбn fordita az egek egère. 
Еi - vegezven ket mely Poklonyat-is sapott, 

Меlly buzgófagaert ditsiretet kapott. 
Кi-ki helyere йlt, hogyennek vege lett, 

Laskat kanaloztak, tanyérrбl egy femett. 
pe Philosophusi nagy kérdes tamadott 

Кófztók i melyre okot a ket kakasadott. 
|Nem tudtak azokat, hogy ki trantserozza, 

мennyen vannak, annyi рогtziokra hozza. 
Еgyik a masikat mindёg noizosatta, - 

- Dea metelésre magat egy fem adta. . 
Моnda Szelid; hogy azolah barанgozб н 

Кri hozza; de felelt: Z6 io nu stylб. (3) 
It a Nбtarius nem tudott mit tenni, 

Anatomicusnak kellett néki lenni. 
А' két kakast frissen fel-is trantserozta, 

Кérdésnek vege lett, ezzel azt окола. * 
Мint a kettбt fzépen hamar fel-is faltak; 
- J6кnak kellett lenni, mert бjiokat nyaltak. 

Latvan Кlara Afzfzony a talat йressen, 
Тehen hist tormaval talalt masba frissen, 

Тенеles torma völt, refzelt bele mustart, 
Jól meg-is borsolta, fgy fenkinek fem art, 

Fel - metélte aztat, eleikbe tette, 
А&quot;trantserozastбl бket meg-mentette. 

—! 
7&quot; 

(*) Еzen iegy alatt olah fzavak azat tefzik: Bizony éа 
nem tudom. - - &quot; . ч&quot; 
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Оk Philosophiceezt-is tel-habzsolták, 
. А kants6kba j6 bor vagyon-ё, köstoltāk. 

Мivel ma elmějek lett felette faradt, 
Ugy itak, Zemekbe hogy a köпуilabadt, 

Glodany Urfzul téttil mindёg tekéngetett, &quot;&quot; 
Вs a ket étélbйl igen keyeset ett. - 

Еzt a Nбtarius itten étre vette, : . 
Еs mi baja völna, бtбle kérdette. 

Оaz magyar nyelvet mint olah tsak törte, 
De mivelaz éhfёgfelette gyōtōrte, 

Sz6lt: Suponye ! éntsak a malait fzeretem (*) 
Вszé én a bйzapität nem ehetem. 

А&quot; htist (zoktam ennitsak malaj pitäval, 
. Воrt fem ifzom , hanem élek horilkaval. 

Gyomrom ked pitāja ki nem elégiti, 
Вora mint horiika, meg-fem melegiti, , 

Пtt a Nótarius Grigor fzomfzédgyahoz 
Кdldё fzolgälójat, tudta, hogy tбle hoz 

Мalajt: 's horilkaërt Zsidóhoz futtatta, 
е. fgy fzegeny Urfzult kedvёre juttatta, 

Аssebinye ! Urizulitten fel-kialta, (**) 
Еvett, ivottmar most fenki fe kinälta. . . 

Ез fgy a mastal-is hamar йres leve, 
Еl.fogyott a hasa, fzint йgy tormas leve. 

* 

* 

(*) в iegy alatt val6 olah fzavak aztat tefzik, 
elsoben suponyeazt tétzi Uram; Маlajon kukoritza 
kenyeret ért. Zo, bizony; Fita, кеиуér; Ноrilka 
palyinkat terzen. - 

- } 

с&quot;&quot;) Еzen olah tavak: Asse binye azat etik: kyia! 

4 / 
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Аz tires talt Кlāra Gazd'А?tzony ki-viite, 

Ноgyj6k ételei, mar mostanel-bitte. 
Еzzel бkkényesбtäntättek talpaba, - 

мert mär mint karika forgotta' копуbaba. 
Dea kants6k-is mar üressek valanak, 

Меrt Philosophice kèt kézre ivanak. 
Fökёра&quot; kovâtsnak ha kerilt kezère, - - 

Szajatбl el-vevén nèzett fenekère. 
А Мolnar-is aztat fére nem dóntötte, : 

Тоrka garadgyara inkabbaztóntötte. - 
petsakhamarezek mind meg-taltettettek, 

Мinnyaja elibe körйl têtettettek. 
Нarmadik étel völt egy ven kosnak feje, 

&quot;Sugyan azon ковnak zép kövér eleje. 
Меg-vala ez tбltve kerti zбld zsalyaval, 

А melly keverve völt vagdaltfoghagymāval., 
Тёjel egyelitett ferbe fбzte Кlara, 

Detzitront-is fatsart, vagy hatot бarra. 
Ноgy afztalra tette, ki-ki gondolhatiya, 

Меlly kelemetes völtez êtek illatiya. 
Мint többi ételhez, ehez-is figy lattak, 

De leg-inkabb a’fбveleière vagytak. 
Еztet kiyântâk бk kenyérrefel-kenni, - * 

Мint nyalank falatot meg-borsolva enni. 
Ве аzt femmikёрpen fel-nem hasithattak, ----- 

Szakats këssel ambar fokan próbalgattak. 
Кemény-is völt mint vas, mert mig erkosele, 

Szamtalan nagy kosok ktizkädtek, бvéle. 
Тürkölte fejeket, egynek femengedett, 

№em-is tsuda tehat, hogy meg-keményedett. 

* 

* * * * 

и 

* &quot; 
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Szólta’kovâts; 6 hadlбmre vethetnёт, 

Es a mint akarnan, azon йgy йthetném, 
Тudom; bogурбrólyóm maid bё-horpatztana, 

Мёg tan a velбt-is fбldre lotsantana. 
Ugyan tsak a talb6l egy tбkéretette, 

А&quot;fzolga fejfzejéta' kezebe vete. 
btätte fokaval, néki bizalkodott, 

Нetedik titésre ketté- is hasadott. 

Тalba viziza tette, ette mär minnyaja, 
* Кevessé véres lett kinek kinek (zaja. y 
Меrt myers völt, de masképez nem - is lehetett, 
мer a keménytsontköztezmeg-femföhetett, 

А&quot;Philosophusok illyen kintsinyieggel 
|Nem gondolnak,hogy haborok van bбvfёggel. 

Меllybe fogyatkozast épen nem fzenyvedtek, 
Меrta kantsök fokfzor djra meg-tбltettek. 

Urfzuly fe kimélte maga horilkajat, 
/ Sбtt danlani kezdě a Pintye nбtajat. (а) 

А Negyedik étel földar völt bofporral, 
Меllyet jól meg-hintett Кlar Afzfzony tzukоr 

Кender magolait-is óntótt ra кeveset, (ral. 
Savбval, es kökény vizzel egyveleset. 

Тörök borsaleztetj6 meg-is borsolta, 
Еz ételta М6lnar leg- elsб köstola. 

л. 

—» 
(*) Alkalmas etztendбk multak -el, hogy az она Ната 

miaknak vala egy Fintye nevй vezerek, ennek az 
o notajat még ma-is danolyak би. 
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Ditsirte,’s mondotta, gyomrät melegiti, 

Sött mint vefzi éfzre, talpāt-is heviti. 
Szavara minnyájan mingyart hozza nytiltak, 

penémellyikének könnyei-is haltak. 
Philosophice izólt ez êtelril Tsebres, 

О melly draga ize: fzaga-is melly kedves! 
Вezzeg vagyon ennek j6 essentiāja, 

Vagyon Accidense van fubstantiâja. , 
Debajok még femlett, mertäntättёk borra), 

Маskeppen -is birtak бkerós gyomorral. 
Vègre kèt filtet tett az afztalra Кlara, 

De elég-is vala ennyi étel mara. 
Нatholnapos malatz vala az egyik filt, 

А'mellynek zépfégén minnyája el-is hilt. 
1.iptói brontzavaleztet meg-tбltötte, - 
- О hajal miglen filt, gyakran meg-óntötte. 

А'masik petsenye völt tiz font bika his, 
Еz olyangyenge vбlt, mintaz5fzvefontgis. 

Меg-fpékelte eztet fzépen fzalonnaval, 
Бs meg-is hintette rozmaring pelyväval. 

Мёg a falatat -is ezekhez bé - hozta, 
Е'vбlt rósza vizes hasābos kapofzta. 

Меg-követe fzépen itt minden vendéget, 
Ноgy někiek adott illy tsekely ebёdet. 

А’Туukodi Меster fzavara fgy felelt, 
Itten kinek gyomra Balzsammalbě nemtelt, 

Кem lehet, hogy vбlna öt érzékenyfёge, 
Теstênek-is egéfz tökéletesfége. 

Еn bennem meg-jilt minden leg-kisseьь tag, 
Меrt alt jart engemet a fok gyányörifzag. 
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Раraditsom kertre a gyomrom változot, 

Е&quot;fokfzagos étel ime mit okozott! 
Нояy Filesden vбltama Pap valafztásnal, 

Jólettem ott, véltem nem etzemйgy masnal. 
Аz ott kёfzйlt étkek völtak ehez alom, 
- Еsperestinknёl -is ezt fel-nem talalom. 
Кlara Afzfzony! kednek a fбzésbe paria 

Nints fenki, bar egefz Ugotsat fel.järja. 
те[2ik-is minnyjan mi kötzänetiinket, 

Меrt mint a medvěketj6ltartottbenninket. 
Sйltekbiil-is ettek immar бk eleget, 

pe a Nбtarius hirtelen beteg lett, 
Мingyart el-is mene ki-ki fzälläsara, 

Оpedig bagyattan le-ddit az ágyára. 

оторшк РАвловАрнus. 
4 Natariusnak file/age Кlara, tдbbekkei 

edgyйtt, Ferjenek /el-grбgyitaraban/zor 
galnatoskodik. - - 

м 

- с 

Ми: mikor meg-gyulladegyembernek haza, 
Nagy larmaléfz:itt - is minden tigy larmaza. 

Меm todtuk mitбl let, illy hirtelen este, 
Rddig nem mutavan bagyadtfagor teste. 

Valamely vigfaggal iltink atztalan&quot;, 
Оlly pomorategal altunk most agyanal. 

- - - Fбkeppen 

- 
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Fökёрpen meg-rettent fzerette Кlarāja, 

Вё tбlté a hazat jajgatб larmaja. 
Тörte kèt kezeit, s feiere kбtsolta, 

Аgyara borйlván beteget tз6kolta. 
Мintbйs Aretusa majd vizzé változott, , 

Кönnyeiaria közt, mint hal6 habozott. . 
Latván Тsebres Мihály érette minteped, 

Ноgytan még fzfve-is bйjāba meg-reped, 
Sz6lt hozzä: Кegyelmed I magat mértepeiztit 

Сollega Uramat ezzel tsak jetzti. 
Мaidazt věli, hogy olly fйlyos betegfёge, 

Ноgy eletének - is még ma létzen vége, 
А harangoz6 рёnz nemtseng mégorraba, 

Sok etztendб milik, miggytilink toraba. , 
Memlefzegyébbaja, hanem meg-tsömörlätt, 

Меrta mint a mifzänk zaja izint'tigy örlätt. 
А maiebědnél, lattam -is a bosport, 

Igen mohon ette, ivott rakevès bort. 
Rdesdeden nyalta kosnak-is velejét, 

Еgétlen el-kбlté a malatznak fejét. 
Jó Collega Uram I mondgya-meg mi baja? 

Rajnak-ё körmei? avagy-is a haja. 
А&quot;mint lehet, fogunk kenden fegiteni, 

На egyfzer bibéjët meg-fogjuk érteni. 
Мозt fzбllott kiältva:Кlarafelefёgem! 
Ноlvagy?majdmeg-mondomnékedbetegiegem, 

SzбltКlara; itt vagyok! 6 éltem remennye, 
Тan ugyan el-velzett, a ked fzeme fénye? 

ЛО 

* 

* . . - * 
- - - 
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Меrt régenitt allok, engemet még fem lat, (hât. 
Nem vakult-ê meg-ked ?kérem mondgya-meg 

|Nem vagyok vak,lelkem, defzemembё-hintam, 
Меrt a te keserves bбgèsed el- untam. 

Gyomromba, bélembe, ilzonyti nagy ragas 
Vagyon: tänj6 vбlna někem az ér-vāgās. 

Felelt Кlara: latorn nints kednek hёvfёge, 
Аz ér-vāgāsra-is nem leizen fzüktege. 

Dele-vetketztettytik pбre, és gatyara, 
igymaid jobban пуugizik fekiidven agyara, 

IUrfzuly a nadragiat tsizsmājātle-hйzta, 
Тan laba fejérйla bört - is le-nyüzta. 

Нritzй а' mentějét, s dolmannyat le-vonta, 
Кlaraja pediglen a hajat ki-fonta. 

Le-fektette бtet, s dunyhāval takarta, 
Ноgy izzadast nyerien, azzalazt akarta. 

Меrt a kos veleje meg-nyilt pбrusain, 
1gy majd alt (zivarog, vagy musculusain. 

Szбlt Szelid; e roiznak eleit kell venni, 
Doctorért Каrolyba kelletik el - menni. 

Felelterre Тsebres: a nagy kбltfёg meg-lefz, 
De betegfégérill a' Doctor majd nem tefz. 

Оazembereket Chinaval kinozza, 
De egésfёgekre öket ritkän hozza. 

Тsak hazi (zerekkel lassunk mi hozzāja, 
Jobb lefz mint a Doctor tabak izin kinaja. 

Lб hйnyornak levét kell frissen tsafarni, - - 
Вё kell admi něki, és jól be takarni. .t 

Мaid a gyomor fājās бtt attó el - hadgya, | 
Мind felйl, mind alóla velotki-adgya. 

&quot;. 



- 51 
Szélta Кovâts:ennéljobb am a'béka nyál, 

Меrt haezt le-nyeli , s a gyomrāba le-fzäl, 
Leg -ottanez бtet magyon meg-izzafziya, 

Valami gyomrabarofz van, el- olvatziya. 
Véritбl -is a rotz majd el-fog ofzolni, 

Кéttérde kalatsän fzépen ki fos folyni. 
Vagy-is hogy hatettzik, éna nyakana'bбrt 

Fel-hizom, salt vonok azon egyfzäll6 fzбrt, 
Fйrt lyukan maid ki-foly mindennémй riыag, 

Еzen gyógyftāsom mбdgya mar nem difag. 
Меrt mar fok lovakat, fgy meg-gyógyftottam, 

Sok fel fem kelhetvén labra alittottam. 
Scótittil tanйltam ezen arcanumot, 

Вétsbegyakorolvan a' 16 Мusaeumot. 
Fel - indult itt Кlara, fzбlt : tefzamar's boh6! 

Тalamaztgondolod, hogy kedves Uram16? 
Мajd valamit mondok ostoba efzedre, - 

Тziganyok lovait nem бtt ved kezedre. 
Наnem Gétzbe kiildök a' vёn Тоty Dorkбért, 

Еgéfz e vidéken hfres orvoslбёrt. 
Оreg Afzfzony ugyan, de tйdós felette, 

Нafznat marnem egyfzerfok zazember vette. 
Аz udyaron allott Jäger Getzifia, . - . 

Е1-futott érette, mertvбlt Аttyafia. 
А görbevén Afzfzony mas napel-isjöve, 

Philosophusoknak völt бritka köve. 
1.elkem Dork6 Аfzfzony! fzólt hozzaja Кlara, 

Im lattya ked, Uram beteg halalara. 
p * 
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Тekintse-meg kerem, légyen hogy mi baja, 
Меrt éjten étzaka nem fzйnik a jaja. 

1.eg-elбfzör-is 5 fileihez nуйla, 
Аkkor-is veritёk homlokaról hula. 

Моnda, hogy filei hidegek völnanak, 
Е&quot; hidegfёg jele völna a gutanak. 

Меg-posdült Кlaranak egёiz teste vére, 
Dork6 pedig tile egy vas rostat kére. 

Еztet egy fzйfzékbйl hamar hi-is kapta, 
Вs Dork6 Аfzfzonynak kezeibe adta. 

Еz azon Fostaval udvarra bitzegett, 
Рitvar küfzöbébейtöttegy fa fzeget. 

Моnda, hogy minnyájan a'hazba légyenek, 
А&quot;pitvár küfzóbén altal ne mennyenek. 

Меg-fogadtak fzavat, de magät fzemléltek, 
Мit tefz a rostaval, ablakon alt nézték. 

Fel- mafzott бazzal a ganёj dembjara, 
Vévén aztat a kět mutatб йjara. 

Nap fel-kбlte felé vette az alläsät, 
. Usy kezdé rostanak az бforgatāsāt. 

Мörmölt бvalamit, de ki-tudgya?hogy mit, 
Наrom forditasnal többet véghez nem vit. 

А&quot; rostat azutan fején alt vetette, 
Le-jövёn kйfzóbbйl, a fzeget ki-vette. 

Innêt a rostahoz meg vif2fza fordila, 
Наromizor pokóttra, hogy hozzaia пуйla. 

Вё-jóttazzal, es fgy fzólt mingyart Кlarahoz, 
Рatziensnek az б бldal bordâjâhoz. 

Аf2fzonyom I Uradnak az бbetegfёge, 
Вppen nem halalos, meg-jón egésfège ; 

- 

| 
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А fzem artottněki, meg-vagyon igézve, 

Deazigézèse nints még meg-tetězve. 
Меg-gyógyftom бte, neepelzd magadat, 

|Négy nap mйlva talpra alftom Uradat. 
Szбlt Кlaralezt bizony mingyart meg-gondoltam, 

Тsakhogy betegfégétjól meg-nem fontoitam. 
Меrt tátyolböl vartam neki nyakra valбt, 

Меm Nбtariusnak, de nagy Urnak val6t. 
Еziistel rósakat vartam kèt fzélère, - 

Аrany tsipkèt pedig mind a' két végère. 
Мinap, hogy el-mene a Halmi Vasarra, 

Fel-kótёб аztat, agy filt-fel lovara, 
Тudtam a Vāsāros Nép maid tsak бtt nézi, 

Valamellyike az könnyen meg-igézi. 
Оgy-islett, mertigaz, hogy fokrotz zem vagyon, 

Тsak egy tekintéssel artmakazok nagyon. 
Кedves édes Uram, im maga bajara, 

Е nyakra valбjat fel-kōté nyakara. 
Моndtam pedig něki, hogy azt fel ne vegye, 

А nёр tsudaltara magat ki-ne tegye. 
De mint Filesg6fus, mindent könnyen vёizeи, 

Мakatfäga něki fokfzor rotzfzat têtzen. 
Моst-is górnyedezik, 's épen olyanna lett, 

Мintaz; ki mar régen krumpert'sfzuppot nem 
Immar Dorkб Аfzfzony lässonkeddolgähoz, (ett. 

Lattyattil van efzёn juttassa magahoz. 
Меrt ha tovabba-is efzén kivil léfzen, . 

Féltб, hogy kбrfagos ne légyen egetzfzen. 

D 3 
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Еrre pedig nagyon hajlik termёf2ete, 

Тavaly nyáron-is vбlt tsifos törtènete. 
Тatar егdejébe ki-ment бgombazni, 

Gombatfokat hozott, de meg-talaltazni. 
Меrt hirtelen zapor бtt az erdбn érte, } 

Sok helyen a vizet övedzetig mérte. 
Чgygyei bajial még -is б haza erkezett, 

Vizes gйnyājāb6l mingyart ki-vetkezett. 
А&quot;gonbab6lföztem; egy par tsirke - is filt, 

Szaraz gйnyat vévén az afztal mellé alt. 
Sz6lt : Кlaram adgyennem! mert ma még nem 

А'gombat tsirkékkel eleibetettem. (ettem, 
А'gombab6lannyit evett, hogy maid meg-filt, 

Dea kèt tsirkéhez épen hozza fe пуйlt. 
Мas fél бra milva futott az titzara, 
и Ugrott, tantzolt, egetz falunak lattara. 
Еrre Оrofzoknak mind a' két harangiat; 

Fère verte, halvana něpezek hangiat. 
Оizve futott nézte, hogy hol völna a tüz, 

Latvān, hogy az Uram illy bolondfagot üz. 
Ноgy rotztziivan dolga, mingyártelzre vettik, 

Аzért-iserбvel бtt haza vezettik. 
Gondoltam mingyart,hogybolondgombat evett, 

А&quot;mellytül-is illyen meg-kabilta 6 lett. 
Роloskakat adtam neki palyinkaba, , 

Міhelyest le-nyelte,’s vбltak a gyomraba, 
Вбgótt kedves Uram, valamint a barom, 

De hanytolly yastagon gombat mint a'karom. 
Мhent a gombaktól gyomrairessedett, 

ЕГzere tert, s mingyartmeg-istsendessedett. 
м 



уf 
Нarmad map mar el-järt kötelesfégébe, - 

Мint fzokott bé - mene falйgytilesébe. 
Sz6lt Dork6: könyi vбlt azon nyavalyājas 

Меrt meg-nem fertбdtek, tideje és maja. 
Deezeket mostan a'rofz fzem alt järta, 

Мёg velejének-isezen nézés arta. - 
Аdgyon kedКlar-Аfzfzonyfrissen egynagytalat, 

Езе melle egy zбld holzfzй felyem fzalat. 
Рatak vizet pedig, a fzolgal6 hozzon, 

Futva mennyen, masutt feholfe motozzon. 
А kupāt pedigten merittse бtele, 

нatforditva jejón azajtбn be vele, 
Valamit parantsolt, mind agy el-végzбdótt, 

А tal, viz, felyem fzal elibetevбdótt. 
Кétarius mellé tette 5 a talat, - 

Каpta annak utan a zбld felyem fzalat ; 
Мind a kèt hйvelkjët ezzel meg-kōtōtte, 

Szinig a talat-is vizzel meg-töltötte, 
Еbbe harom tizes itzköt belé vetett, 

Gyökereket-is бе2en vizbe bё-tett. 
Sokaiga vizrefusogvaolvasott, 

Еgy fejér rongyot-is б ebbe meg-mosott, 
Е&quot; rongyot kevessé ofztán ki-tsafarta, 

Nбtarius fejét azzal be-takarta. 
Еzeket végezvén olvasott fejére, 

Нagymätzfzabil mingyart jöve-is etzère. 
|Négy kortyota vizbil, mondotta, nyellyen le, 

А'gyōkerekbiil-is, négy morzsat végyenbe. 

D 4 
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Уégtère e vizzel meg-mosta ertzäjät, 

Fileit, és nyakat, mellyét's gyomra tajat. 
Аkkor ezen fzбkat hangossan mondotta, 

А kiitt jelen vбlt, ki-ki jбl hallotta. 
Меg -igézésedette vfz ügy mossa el, 

Теstedrйl; &quot;s Acheron měllyёbe hordja-el. 
Мint a Szamos mossa a ferhäz 6ldalat 

Szathmarba, és gyakran el-is hordgyafalat. 
А&quot;több vizet, monda, ôntsék kerefzt titra, 

Меnvën ne nézzenek femminémй кйtra. 
Меrtazokba a viz mind meg-fog romlani, 

А marhäk haizizak, rakasraomiani. 
'А' rongyot fejériil a kezébe adta, 

Еztet betsbe tartsa, nekie meg-hadta, 
Мinden dj pénteken füjaorrät belé, - 

Sohamas izikiègre ne-is vegye elé. 
Кét hivejkéril a felymet le - бldotta, 

Nagyeró van ebbe, nékie mondotta. 
Аzértezt mindenkor viselyenyakaba, 

Нidgye nem fog esni zemekartalmaba. 
А gyōkerekbii-is бgyakran haraphat, 

pebelalök masnak egy morzsat femadhat. 
Меrt el-vetztik akkor mingyart erejeket, 

Мivel tsak maganak fzentelte czeket. 
Тsudaltak minnyájan, mivelhogy fel-gyógyйlt, 

Ragasa meg-izine, nem-is vala b6dйlt. 
Кlaranak a fzivët el-fogta az öröm, 

Szólt: Uram! markedért fejemet nem töröm. 
Тоty Dork6azoka, hogy ked meg-maradott, 

Пgaz; hogy ked mellett fokat-isfaradott. 

. / 
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Szépen mind a ketten az á faradfägät 

Кёfzóntёk; mutatott fzorgalmatosfägät. 
Мaga egy tj hйfzast nyomott a markaba, 

Кlara meg be futotta Kamarājaba. 
Еgyzsak maletonnat a fzolgalбjaval 

Кi-vitetett, egy ió darab fzalonnaval. 
Szбllott: Dork6Afzizony tez a kedjutalma, 

Кedvesb-is vбlt nála mint egyarany alma. 
Меrt ennek nem tudta vбlna hafznat venni, 

Меrt nem tudta völna meg-hamozni senni, 
:Szamara kèt lovas fzeker rendeltetett, * 

МеПуте a maléval fel-is têtettetett. 
Пly pompaval mene Gétzbe megint vitzfza, 

Еzen bölts в felette tidбя Рythonissa. , 

натоdiк раваgrарнus. 
Fel - gyógyйban a Notarius, те;int Sessi6t 

tart, hogy a Tóth falast hidnal levд Иd 
то, Pertzega Gergey, a Nagy Peleskei 
Оro/2 Меster Dvorak Hritza, e, a' Ко 

* тогzdnyi harangozб Glodany Ujzиl, az 
етberi /orsnak vdtozardrol magok iteletet 
adhas rak. 

- 

А Nótariusnakaz беgésfёge, 
Мintha meg-jótt vбlna testênek épfёge, - * 

Ugy latzott; mert zembekйls5kёрpenйgytint, 
Вetegfёge még -is bela5 keppen nem fzйnt. 

D 5 
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Мегt górnyedezvejärt, gyakorta köhägätt, 

Нalavany vбlt fzine, jól lehet nem nyōgött. 
Ноgy fajdalma völna, nem panafzolkodott, 

Вärtrefalt; de hamar megel-andalodott, 
Nyājas vбlt,hafétalt, avagy-is talpon alt, 

De hafzékre le-йlt, mingyarast fzйnyokalt. 
Nem vala, a mint vбlt, olly apetitussa, 

Еhez, vagyamahoz fem vala gustussa. - 
А&quot;bort-is mint eddig most marйgy nemitta, 

Кomor lett, tselédjéd leg - kissebbért fzidta. 
Еgy meg-romlott testnek mind ezek jelei, 

А következendбbetegiegelei. 
De mivel éltébe б foha fem henyélt, - 

Мunkäkhoz völtf.okva, munkák közt пубlt, es 
Мозt-is mihent magät бjobban érzette, (elt, 

Е munkás frokasat mingyart ela vette. 
Nints-is пуugodalma egy tidös embernek, 

Меrt eize, s elmёje foha fem hevernek, 
Меllyért-is más napon fessi6t hirdetett, 

Мinden Philosophus hazahoz gytijtetett. 
Оtet бk terettek, egy fem maradott -el, 

Szбlt:emberek forsat ma megint vegyük-fel. 
Моst Pertzegб Gergely Uram fzбllyon errйl, 

О kegyelmeutanez majdkedre keril 
Dvorak Hritzu Uram, végre harangoz6 

Glodany Urfzul 1ёgyen iteletet hozó. 
* - 
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4 иатопак Pertzega Gergeynek telete, 

N égy Evangelista mar elбttem fel-alt, 
Мindenike hangos torokkal praedikalt. 

Оlly bбlts völtezeknek Evangelioma, 
Ноgy olyat mondhatna akar mellyikКoma.(*) 

Еgyike azi monda hogy sak ar azember, 
Jó hogy még nem mondta, hogy pafzkontza 

А'masika pedig faitбlt tsillagokat, (kender. 
Nyomott-kiazokb6l fok tele mustokat, 

Меllyeket nevezett б influxussoknak, 
'S volnanak okai a valtozásoknak. 

Тan azon tsillagnak bor vala fluxussa, 
Меllynek a'testёbefolyt-bёinfluxusза. 

Меrt józan elmével fohafgy nem fzólna, 
Аzon influxusttil ha réfzeg nem vбlna. 

А harmadik mondott (zéptudakostagot, 
Nem tudom hol vette azon okosfagot. 

Мiyel orgonanak бaz embert teizi, 
Нang változásaböl valtozásat vefzi. 

Van ugyan hang; a melly azembertiil mégyen, 
Dohosaz; de mi az? ki- mondanifzégyen. 

Еzt az orgonyista könnyen el-nyerheti, 
Мivel orgonajat maid mas-is verheti. 

* 

() Regenten a bolondokat, tokeppen az udvari bolon 
dokat komaknak neveztёk, azert itten e' fzon, Ко 
ma, bolondot kell érteni. 
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А' negyedik бrli azembert malomba, 
№em de nemennek - is feje bolond gomba. 

Нogy ha önnän efzétiobban meg-nem örli, 
Jobb tüdósak közül a' nevět ki-törli. 

Е’tsak korpat бröl,korpa az etze -is, 
Моlnar marad, mivel korpabelzédgye-is, 

Еzek utan egy magy Poéta fel-ala, 
t Parnassus hegyériil e közinkbe fzala, 

Кlб hoza fzamat mind az Isteneknek, 
Тarsasfagaba van бaz Сyclopseknek. 

Еzekkel kochollya a terméfzeteket, 
Ноgyha egyfzer jбl meg-nadolta ezeket, 

мinden embernek ad a egy termёizetet, 
De maganak hagyta a meg-bбdйltefzet. 

Кem j61 verte aztat Vulcanus fejébe, 
Тsak ostoba kovâts marad életébe. 

Бn ezen dologrol maskep gondolkodom, 
Оlly hitvanyfagokkal nem bolondoskodom. 

Нanemembereknek forsat en fgy fejtem, 
Rs Socrates utan fzavaimat ejtem. 

Міhent az özönnek le-hйltak habjai, 
Földtil el-nyelettek öld6kló arjai ; 

Мinden allat mingyart kezdett pärosodni, 
А maga nemével; és tigy fzaporodni. 

Моёr6), в parjärбl az emberi nemzet 
Кezdett, fokasodni, mellyte kettбnemzett. 

Мaradékatnagyon meg-zaporitotta, - 
De Regementekre mingyart nem ofztotta. 

Noёellen azért бk fel-is indáltak, - 
Nigyon el-tenyёizven mergelбdtek dältak. 

* 
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Меrt fzaporodtak mär milliadesekre, 

Еs femmit femadott Noé élésekre. 
Аzért- is ellene бk partot itättek, 

Еs barkaja ellen agyükat fitättek. 
Меg-fiedett Noé, Оlympusba futott, 

Міhent Jupiternek kastellyaba jutott; 
Panafzt tettellenek, hogy fegyverre költek, 

Кerekes puskakkal barkajara lattek. 
Меg-halgatta Noét, Jupiter és fzanta, - 

Ноgy fgy banik vele maradekja, banta. 
Szбlthozza Jupiter:vard-meg! hogy mit tefznek, 

На beket nem hagynak,meg-ladfzurkoteinek. 
Меg-fzйntek бkugyan mar a barkat lбni. 

Degyomrokba harag még fem faint-megfбnt. 
Меg-nem nyugizanak бk, fel-tettёk magokba, 

Міglen nem keritik Noët halбjokba, 
Deaz Оlympusba ök fel-nem mehettek, 

Мivel fzárnyok nem völt, fel-nem repilhettek. 
Аzért- is vakmerбn пуйltak dölfösféghez, 

Ноzza fogvän egy magy Torony épitéshez. 
А&quot; mellynek közepe a leg-f6bb felleget 

Fel-milna, és érnё tetejeaz eget. 
Еgy tsiga garadits ebbe fogna lenni, 

А mellyen agyükkal odafognak menni. 
А’ hol-is majd Noët fogjak ostromlani; 

На le-fognak egyfzer a bastyak omlani, 
Аkkor kёntelen lefz tбlök pardont kěrni, 

Igy dolgokohakott veget-is fog erni. 
Мar ny6ltzadik eget a toronynak hegye, 

kite ; вnagasb-is vбlt, mint Вadatson begye. 
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Jupiter tetejët nevetve izemleite, - 

Аnnak meg-rontasät most leg-jobbnak vёlte. 
Szólt Noëhoz: nézdmost! бket meg-tréfalom, 

Меrt egef munkájokelötten tsak alom. 
Мingyart-is parantsolt mind a négyfzeleknek, 

Тudvān бket lenni könyi legényeknek; 
Ноgy бfa levegбt leg-ottan fodrozzak, 

Вs még a foldet-is rendtilésre hozzak. 
Fellegeket hajtsak firбfetétfeggel, . 

Ziganak Tengerek babiai ketfeggel. 
Világ negy refzéral mingyari-is a fzelek 

Меg-indáltak, és a fellegek-is velek. - 
Кegyes vбlt Zephirus, keményebb vбlt Notus, 

Irgalmatlanabb vбltezeknёI Еolus, - 
Мint Tyrannus tigy bant mindennel Воreas 

Меrre ment; бtбle lett kegyetlen romlas. 
Еzek közt a hideg, tüz, öfzve akadtak, 

Dörgeste, villanara egymas közt fakadtak. - 
Нйllott Jupiternek fürбen menyköve, 

Utбdóttazoktбl a toronynak köve. 
Еnnek a'kakassat az elsб le-tsapta, 

Еstébe hirtelen Boreas fel-kapta; 
А levegб Egbeforgatta vetette, 

Végtère a jeges tengerbe temette. 
Мёly fundamentomit a fzelek meg-razták, 

Garaditsait-is a mellyeket mafzták, 
Аz éldalaival halomra dóntöttek, 

|Noéravett merget magokra бntötték. 
Nem vбlt mégezelég, hanem még egyfzellel 

Termelzeteket-is fivattatta izejel, 
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Мindenik fzājāba más nyelv -is fuvatott, 

Еgyik a masikkal mar nem - is fzólhatoit. 
Аlmёlkodvanёztek, hogy a torony le-dilt, 

Меllyért-is testekbe egéf2 Vérek meg-hйlt. 
pe mindenek felett a nagy menydärgestül, 

А fok Villamlastбl, fok menykбйtestii, 
Кіkilâtta, hogy mar mindenik égyfalad, 

Мint az ellenfёgtül meg-verettetett had. . 
Lattak - is jutottak mär végзбromlasra, 

№emtanatskozhadtak, néztek tsak egymäsra, 
Меrtegymasnaknyelvet most marnem érthették, 

Аzert dolgokat-is trèfara nem vették. 
Наnem a Vilagnak mind a négy réfzère, 

Futottak, mint a ki nem juthattelzére. 
Мivel бk még eddig völtak Asiaba, 

Меg-maradtak fokan fok tartomannyaba. 
Меlly Világ réfzének Afrika a neve, 

Вara Napnak vagyon ottleg-nagyobb heve, 
|De mёg-is abba - is fokan bé - menênek, 

А nap fitésétбl meg-feketedênek. 
Кikki-téve fgy nem vбltak naphevének, 

Вбr izin vala izinek illyenek testênek. 
Мajd minnyájan azok fejérek maradtak, 

Zбna Torridatól kik metztze haladtak. 
Аzon réfzébe-is fok falka nep ment cl. 

А&quot; mellyet Columbus keiefyёn talalt-fel, 
Кz Amerikanak meg-kereizieltetett, 

Мivel talalmannya altal b буfttetett, 
А’Тigrissekněl-isitt fenebbek lettek, 

Мivel nemtsak makkot, ember hist-isettek, 
. . 
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* 

Sok negyedik réizét vette a nyakaba, 
Вё-jättek hol lakunk most Europaba. 

Вär leg-kissebb, mёg-is van fok tartomannya, 
Меllyeket bбven ér Isten adomannya. 

Sokkal kёвбbben jätt ebbe bé Nemzetiink, 
Аmbar Asiai velek eredettink. 

Рannбnia vбlt ez, a mellyt mi most birjuk, 
Es Magyar Orizagnak ma a nevet iriuk. 

А’többi Népekkel mint бk figy változtunk, 
Estân minnyájoknal többet hadaкoztunk. 

міkor hat Jupiter a tornyot le-ronta, 
А&quot; termelzetet-is bennek беl-ronta. 

Кülönös nyelvet-is mindeniknek adott, 
Еlsб allapotba fenkit meg-nem hagyott. 

Еz oka, embernek forзa hogy változik, 
Ne věllye Noéval többé baratkozik. 

Мar ebbe magunkon fohafefegitiink, - 
, Sбtt még most -is gyakran olly tornyot épi 

- tänk. 

сюдачу 



Gloddлу Ur/zиl, Oldh leven a тagyar nyebet 
/б/ ertette, de abba gyakortdra пет Дерёт 
/olyvast пет be/zelhetett, azert- is meg 
egyezett iteleteben a NagyPeleskei Mester 
rel Dporak Hritzирal, a ki - is mind ket 
tójak teletet imgyen adaya ela. 

На nagу Вбltsei, 's Philosophusai! . 
Аristotelesnek, Platбnak tarsai! - 

Тik, kik isméritek terméfzet erejét, - 
Leg-kissebb dolgoknak tudgyatok velejét. 

АГt hat ti etzetek a to Planetakon, - 
Вsazokkal foros azon karikakon, 

Меllyeken forognak ezen Egi jegyek, 
Nem izikfёgrбlatok hogy énfok fzбttegyek. 

Тudgyatok | fzarazfig mikor vagyon nyárba, 
Ноgyakkoregyfzeker fem akad a farba. 

На pedigtörtenik, hogy lots, pots nagy vagyon, 
Коrant fem zörög tigy mind zörög a fagyon. 

Тudgyatok ! hogy télbe azerdбk nem zбldek, 
&quot;Sha a h6 térdigér, fejéreka foldek. 

Тиdgyatok! meleg van, ha a nap forrбn fitt, - 
Еshany бra legyen, halvanhogy mennyitit. 

Ноgy nem feiettetnek Мёnny 16,bika, bak, 's коз, 
Кi ezekettudgya, ki mondgya? nemokos. 

Е tudomanyokkal tik pediglen birtok, 
Меteumokról-is olyan böltsen frtok; 

Е 

- * 
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Ноgy bar mellyiteknek etze Thermometrum 
Lehet,'s falon fighet, бgy mint Barometrum. 

Нallam tsillagokról mint difsertältatok, 
ks ki-folyásokról miket nem mondtatok. 

А&quot; terméfzetet ti garadra öntétek, 
Мäsfzor pбröly ala úlóre tettétek. 

Сyclopsekkel azon ki- kalapaltatok, 
Rozsdājāba lenni, s verzni nem hagytätok. 

Latom változásat hogy jól esméritek, 
Тsillagok ki-folytät itzével méritek. 

Тudom én -is, s velem Urfzuly harangozб, 
Еmber termёfzete hogy nagyon változб. 

Кn veletekebbe éppen jat hйzni 
Nem akarok: nem jбtsak egy bakot nуйzni. 

Мinden Tüdósnak van önnōn idaeaja, 
Меlly mellett maskeppen jön-ki (ystémāja, м 

Рhilosophusok közt eztet tapatztallyuk, 
На Iystémajokat (zemesen fontollyuk. 

Ноmerusnak (zeme ollykor fzunnyadozott, 
Nasб Сorinnaval mikor mulatozott, 

Тhemistocles midбn a tanatsot birta, 
Аkkor Aristides ón nevet fel-frta 

Еgy paratztnakaz б fa hё tablajara, (*) 
Тsak hogy lehesen б hazaja hafznara. 

(*) Тhemistocles, és Aristides két сбrбg Тudōsok, бе 
пagy emberek voltak. Az elso ékes betzedйvala, de 
Кёt fzinti, a masika pedig hazajat fzereto, es egye 
пе&quot; &quot;ivй Vala, amaz a nepet maga retzire hodt 

она, 
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Оrömest el - mene fzamkivetésère, 
Тudvan ra fzordinak még a zeměllyère. 

Socrates a mèrget vig kedvel meg-itta, (*) 
Szōkött Роiycertes, 's a tanatsot (zidta. 

Igaz hat, hogy minden Вбltsnek Idaeāja, в кв . 
Маséttil külömböz, fzint figy fystemāja. - 

Тіk-is eztet, vagy-is megamazt mondgyatok, 
Dolog végsбfüIlyat még-is ram hadgyatok. 

Ноzza latok tehat en-ise dolgokhoz, 
De a tiétekněl különösb okokhoz. 

Меg-fem - is egyezek ftéletetekkel, 
Наnem fogok élni mäs fel-tételekkel. 

Меtsudalyatoki mert Universitäsba 
Мasba järtatok ti; en-is megint masba. 

Е 2 - I - 

totta, e pedig (zamkivetésre ftéltetett. А&quot; vok(ok 
egy tablāra irattattak, egy parafzt nem tudvan frni, 
és ötet nem esmérvén kerte , hogy nevět irja. 
tablajara. Аristides kérdezte, hogy mi vétett völna 
někie azon ember, a paratzt felelt, hogy femmit fem, 
de el-йnta volna, hogy ki-ki ötet igaznak nevezi, 
alāja - is irta 6 maga nevet, el - is ment fzamkive 
еёsbe, de tsak hamar a Görögбk vefzedelembe es 
тёn, vitzfza hivtak бtet, és fokat- is fegitett rajtok 
vitzfza - jövetelevel. 

t&quot;) Socrates haladatlan hazajató1 méreg meg-ivasra itél. 
tetvёn, fokan javoslottak někie az el - fzökest , da 
eztet alatsony fzivйfёgnek tartván , hogy hazajanak 
romläsät ne lassa, minden tindorodas nélkiil aztat 
зmeg-itta, es meg - is holt. Polycertes - is erre (tél 
tetett, de ö inkabb el - fzōkótt, mint fem mère; 
4ltal vefatette vělaa el uagät. , м 

* 
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Рhilosophiamat hallottam Мunkatson, 
Вaccalaureusa têtettem Gulyatson, 

Glodany Urfzuly pedig Кabalapatakan - , , 
таnйlt: tudgya Bixard és egetz Komorzan. 

Наrom etztendeig verte otta Тока, (*) 
Мfg reaja adtak a fetět kék d6kat. 

Аzért-is a mit mi egymás közt vegezйnk, 
Аzt mind egy formaba önti mi kétkeziink. 

Nints hazank пуelvében něki gyakоrlasa, 
Меllyért-is nyelvinkmek nints mala folyāsa, 

Вs Коmorzanba-is maskёрpen nem befzel, 
Наnem vagy Frantzia vagyola fzókkal él. 

Оa Tadósoknak igaz nema’java, 
. De nёmellykor még -is meg-alhatta fzava. 
Fбkép a maléróla mikor difsertal, 

Мar akkor Socrates, Platб-is hatrab al. 
ТеhatТüdós Urak, most én-is fel- alok, 

Вs kettбnk fejébeekёр&quot; peroralok. 
Perizega Gergely Or Theologussa lett, 

Меrt a Bibliab6l б fokat befzellett. 
А&quot; vfz äzónt, s Тоrnyot izépen elб-hozta, 

Еmber változásät mondtaez okozta. 

— - - 

(*) Аzolahok, egy negy tijnyi harsfa defzkat, egy akafz 
16 fa formaій alkotmanyra fel - fzoktak ket fzijats 
какra fliggefzteui, melly defzkat fa kótissal veri 
a harangoz6, a midбп más nap innepek vagyon, 
ésezen defzkanak hangja hirdetiki az tinnepet, ezen 
defzkat nevezik ök Тōkanak, - 
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De Noét, 's Jupitert ebbe mért keverte, 

Ноgyez Mennykóvivel a tornyot le - verte, 
Nem tudom, mert hailly mělyengondolkodik, 

Nagy efzelбfёgtül még meg-bбdorodik. 
А Роésist latom érti б kegyelme, 

Nem tsudallom : mivelegyVamos nagyelme, 
Нanemazt tsudalom, hogy azon négy fzelek, 

Меllyektal hajtattak a terhes fellegek, - 
Кinem füjtak efzét, bonfordi fejébйl, 

Вs Jupiter ökrät nem formalt képébál. 
Мivel 5 maga-is egyfzer bikävä vält, 

Мikor Olympusbйlegylyanyért foldre fzält. 
Velem ezt Jupiter nem akarta tenni, 

Мivel бtt ökörnek бgy-is tudta lenni. 
Кatzagnom kell někem Theologiājāt, 

Вse mellé firtzelt Mythologiājāt. 
Мivel б, а Вärkātagyikkal löveti, 

А&quot; tornyot pedigten mennykökkel ütteti ; 
Моnd бmond valamit, de épen nem fokat, 

Еlбadgya annal lett változásokat. 
Igaz ! fok nyelv altal hogy meg-zavartattak, 
Меrtedgyittmindeddig бk marnem fzбlhattak, 

Пgaz! fok réfzekre ofzlottak egymastбl, 
Мinden réfzel.horta magat fatorfastбl. 

De bar orrok ala törtek itten borsot, 
Мёg-is ezen ofzlas az emberi forsot 

Меg-nem változtatta, fem a' termetete, 
- Nem -is vettek ebbe бkel-enyёfzetet. 

!? ; i', 3 
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Меrthogy Afrikaba fok meg-feketedett, 

Sok mintTimar bбre égy meg-zinesedett. 
Аz бtermètzetek azert nem változott, 

Тsak kül'képpenilly fzinta nap rajok hozott, 
Еz tsak annyi, mint ki ma jar zбld ruhaba, 

Ноinapra virradvan бltözik fargába. 
Кülsō képpen tehâte kětizin egy testet 

Таkart : belsбkёрpen ket testet nem festett. 
тudeya maga-is azt, hogy ki ma Naptamo, 

Еzen érdeméért nem lefz hбlnap Vamos. 
Ноgy a vas fejfzének vasböl van a foka, 

Мivelegètzfzen vas nintsen egyébb ока. 
Deember mint ember, hogy még-is változik, 

Еgy dologba mig all, mäsba meg habozik. 
Оkanak kell lenni, van-is valófaggal, 

Кі - is téfzem okat itten igazfaggal. 
Аnnyi fok Népeknek az б vandorläsät, 

Világ négy réfzinek tбlök meg-fzälläsät, 
Кi-tette Pertzegó, deazt ki nem tette, 

Ноgy azon réfzeknek mi gуйmбltsètette. 
Ноiott minden ember, magat mint taplalya, 

Valtozásat attбl, nem mastбl talallya. 
Тара(ztallyuk eztet valamint barmokba, 

Оgy izintén halakba, в fzárnyas allatokba, 
Sertés maktól hizik, Тsukaazt nem efzi, 

А&quot; Fetske élelmet bogarakt61 vetzi. 
А Мéhetske mézet keres, а Р6k mérget, 

Тür földet Vakandok, hogy kaphasson férget. 
А&quot; varju a dögöt leg-inkabb fzereti, - 

А Galamb titaliya, és azlat mes- veti, 
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} 

Мindezen négy labй, в 2ärвyas allatoknak, 
Тsйfz6, mafz6 és tёbb illy Infectumoknak, 

Мive) hogy különös az бtaplālāsok, 
Кtilón termёfzetek, külön változások. 

Аz Оrofzläпу [zaggat ront más allatokat, 
Fallya az altalafen kontzolt tagokat. 

Е&quot; taplālas ältal léfzen olyan fene, 
Ноgy a többi vadak nem mennek ellene, 

Аma merges Tigris a véreket fzopia, 
Farkas a’juhohat és lidakat lopia. 

Illy ragadomannyal taplalvan magokat, 
Мért valnak fenékké, latni az okokat, 

Szint fgyaz emberek ezt vagy amazt efzкек, 
Тermёfzetekbe-is változ6kka letznek. 

Аmerikat lakjak ma - is vad emberek, 
Кіket el-valafztnak egymastбl tengerek, 

Szelfdemberektiil fzaladnak, es félnek. 
De ha meg-foghattyak, a husaval élnek, 

Valameddig illyen az бtaplalasok, 
Vadfagba maradnak, nem lefz más (zokások. 

А Тatar 16 htist éfz, 's ifzfza annak tejét, 
№em hasonlit hozzank, tsak nёzni kell fejet. 

Nagy a tsonttya, ki all a' két pofājanak, 
Мint ki fzokott alni Stajerek lovanak. 

А&quot;Тörök juh, 's herbéts hissal fzokott élni, 
Кezével fzaggatni nem këssel metélni. 

Мint a juhnak olyan nagyok - is (zemei, 
Е. maja mianyjānak gömbölytik képei. 

И 4. 
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Szalasak, ревмок , és deli termettik, 

Наnem duzzat, kevély, bйja terméfzettik. &quot; 
А'Frantzia Ragit, és Sapont fzereti, (*) 

Вurgundert, Sampanyert pohárba tölteti, 
На nints mit ennie, vagy Капарёre dil, 

Vagy a fogāt vaja, tantzol, ugrik, fiitуйl. 
Аz Оlafz meg-efzi fбzótt Меnefztrajat, (**) 

Vegyfti Parmai faital rizskāsājāt, 
Оlajos falata leg - kedvesbb étele, - - 

Аzért-is a gyomra ritkan vagyon tele. 
Меrt terheit gyomorral б fel-nem mehetne 

Theatromra, esott nem énekelhetne. 
Меlly nem taplalhattya igy maga eletet, 

Varosrбl Varosra vezett majmot, 's medvét. 
Vagy eger fogбkkal be-jar (ok orizagot, 

Тsaliya a mint Iehet az egёfz Vilagot. 
Аz Anglus Roizbóvöt efzik orizagaba, (***) 

Deha tengerre kell, в bё-йll hajójaba, 
Вё-fózott his mellett, el-felejti bйjat, 

Роntsal zsenèverrelenybiti fzomjdjat (***) 

. - 

(&quot;) Ragi bé - tsinalt meleg, ételt, Sapon pedig карран 
teizen. . - 

с&quot;) Аz édes kapotztát, vagy-is kei kapotztät meg-fбzi 
az Оlatz, gefztenyével ra rant, vagy iros vajal, 
vagy - is igen friss olajjal, es ez а Меnestra. 

(***) Аz Аnglusok 16, 24 font marha hust - is egy darabba 
meg - fйtnek , de kёfzitérêt nem olvastam , ezen 
ételt nevezik ök Rotzbóvnek. 

t&quot;) Ugyan 6k melegvizbe Rakotaz az Rizskasa ègettbor: 
бntenek, es még abba fok Сzitronokat-is } - ПаК, 
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Ноlandus faital-ёl izik herba tejet, 

Еzen ital ritkan fzéditi a fejet. 
На pedig az éhfёg a gyomrät ki-tolya, 

Кегуёbe a fok zép viragiat izagolya. 
А Lengyel az édest, és Barstyot izereti, (*) 

нultajtki Bigossa gyomrabatemeti. 
Itanak a Nagysyai leg-jobb Tokai bort, 

Lathatni-israjtok vagott pofät, esort. 
А&quot;fzegénnye pedigёlбdik Hritskaval, (**) 

Мёh ferrel a torkät mossa 's horilkaval. 
А Мofzkak kemények, efznek olly étkeket, 

А&quot;melyek meg-alněk a más nemzeteket. 
Gyomrokmint strutzgyomratān vasat-is emétzt, 

Вetegieget bennek femmi fem-is tenyétzt. 
Félen fótt vagy nyers his, nem tetz bélekbekart, 

Мёkika&quot;leg-erösbb, egett bor, Rak fem art. 
* 

К В 5 - 

* . 

—4— 

nak, a héjokkal pedig nadméz darabot dбrgölnek, 
és mi or a nadméz meg - fargodik a nadmёztill le 
refelik azon meleg vizbe, es ügy itzfzak melegen. 
Еza Ponts. Ja ital, melegiti a gyomrot, nsha a' 
fot-is. 

(5А Lengyelek minden féle faltet бtzve vagdalnak, es 
még ezekhez egy darab marha hust es fzalonnat, 
velos sontot-is tetznek, mind ezeket czekläпак 
levébe meg: fözik, es teifellel fel-ereiztik. Еz 
а вarts, from i6tzй étel.&quot; Bigos Нultajtzki az, а: 
mellyet hazankba hajdй kāpofztanak neveznek, 

с&quot;) нitska тatarka kasa, avagy haidina. 
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Valamelly változást érezven magokba, 

Кeményenizzadnak,fijtött Lazsnyёjokba. (*) 
Innet ki-faaladvan jegalattferednek, 
. Аzért meg-nem halnak,meg-femmerevednek. 

Sött бk jobban lefznek, mertez a Curajok, 
Кevés költfёgesik patikaba rajok. 

.Sok fèle Németh van, az ételekben - is 
Кtilōmböznek, fzint йgy termёfzetekben -is. 

Rajna mellett lakбk, saz Austriacusok, 
Stäjerek, Каmerek, esa Bavarusok. 

Jól iznak, jólefznek, de még -is gyenge nёр, 
Оrizägab6l ki-megy, marolyan mint fa kép. 

Szalonat, difzno hist évén beteg(zenek, 
DiПenteriaba leg-inkabb fekfzenek. 

Dinnyétül, gytimбltstбl hideglelest nyernek, 
Мint a tavatzi légyagyba igy hevernek. 

Вs kiserösborti mingyart bagymazt kapnak, 
мär akkor dolga van velek tsaka Papnak. 

Тіiztitiyak véreket ollykor zбld bekaval, 
SйltSnepfnek bélébilizivargott vajaval. (**) 

(*) Lazsnye fzaraz förödб hely, а Моfzkaknal. Вё-fii 
tetnek ök keményen egy magy fzobat, az ablako 
kat pokrötzokkal be - vonattyak , hogy ferêt légyen, 
és abba padokon mezitelen izzadnak , a mellybiil 
eleget izzadvan , ki - tutnak telbe a jёg alá , nyár 
ba pedig a leg-hidegebb vizbe förödni. 

- t&quot;) А snepfhofzfzd orri madarat némelly réfzin hczänk 
nak fzalonkanak, nevezik, de helyesebb neve (zal 
knk. 

&quot;. 
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А&quot;Saxбk, в Вurgusok élnek tsak putterrel, 
А’Sväbok hasokat meg-tбltik krumpérrel. 

На egypohárfnapfzotollykor fel-tsaphatnak, (*) 
. Azt tartyak, ezeknéliobbatnem kaphatnak. 
АzОlah gyomrāba tsak a mâlêt gydri, 

Еzzelaz Oroiz-isehfégétel-tiri. 
Ihatván a mellett ki-ki horilkajat, 

Vigan énekeli mär Allelujájat. 
А Ratz babot efzik etzettel olajal, 

Мivel fok a bójttye ritkän efzik vajal. 
Zab kenyeret efzik a Т6th, és tatarkat, 

Кönnyi ettiil, alt-is fzōki а Свбfz arkat. 
На tantzba fel-ugrik, feje haz padlasät 

Veri, ès más nemzet nem mutathat massat. 
А Маgyart fzalonnas kapotzta taplalya, 

Ноgy б bort ne igyon, foha meg-nem allya. 
Gyakorta fzalonnat nyársatskan -is forgat, 

Szép biza kenyère o abbél zsiri sorsat. 
А кі рök, 's italya, mikor бazt fiti, 

Аzoliyannakorrat 5 hamar fel-йti. 
Еfzik fzéptehen hist, bosport, kafzâs levet, 

Мisellit, Austrigat évén mások, nevet. 
Аfztalânal lattya kit kit a kedvesen, 

Аfzfzй fzбllб borral kinallya fatveseн. 
- 

(*) Snapfz nem egyébb, hanem palyinka. Наnem fellyebb 
e1-felejtettem meg - jegyzeni mit tégyen a zsenё 
ver, azért - is itten téfzem ki. Еz Rozolis, a melly, 
1eg-inkabb Genevāba égettetik, melly cevёbйl - is ki 
tetzik; ez leg -inkabb , a mind mandiák , emberek 
ganéjaból égettetik, 

и 
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На ki kéti töle, ingét-is le-veti, 

De ha ki belt kap hamar el-temeti. - 
А&quot; zsid6 felette fzereti a' halat, . . 

Szajaba-a’ hizott lud - is kedves falat. - 
Еtelet ketiti fok veres hagymāval, 

- Мivel mind e&quot; mellett banik malataval, 
Мint a dögolly bйdós, es leg-inkabb rihes, 

Меrt a fok motsoktбlegéfz teste nytives. 
А’Сzigány nemzetet härom rangra ofztom, 

Qualitāsaikt61 бket meg-nem folztom. 
Elзбrangilleti a' Мusikasokat, 

Мäsodikba téfzem én a kovatsokat, 
А falakjat pedig a harmadikaba, - 
. Кi-tetzen minden rang mit foglal magaba, 
Мusikasokыrnak Uri termètzettel, ч. 

Тарlallyák magokat hasonl6 étkekkel. 
Меrt a Nagy Uraknakaz б Кastélyokba, 

Van etek Poнakba, és pastêtomokba. - 
Меg-kellennek lenni, mert бkerre vagynak, 

Мёg a'jбbornak -is, és Paplanos Акунак. . 
На fgy nem tartatnak, fognak [zйnyokalni, * 

Estsakimfgy amigy,’s tel tбl musikalni. - 
Lattyak Urak dolgok mikёnt kбrmanyozzák, } 

Аzért ezek öket fokakba majmozzak. 
Szeretik leg -inkabb a tzifra ruhakat, - } 

А&quot; veres nadragot, és farga tzizsmakat. 
Аzért-isaranyosezist5s gényájok, - - i 

Leg-inkabb a veres, köntös illik rajok. 
Аngliai polztét mast nem - is viseinek, - 

Нanem nat:y örömmel márakkor bê-telnek. 

| 
} 
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Vertezistbil ha nagygombok vannakazon, 

J61-is telzik eztet, mert yanebbehafzon. 
Муutzt, r6ka torkoknak kell a', prémnek lenni, 

Szégyenlnek Urakhoz barany prémmelmenni. 
Моndgyak, hogy a fzбr öv dörgöli testeket, 

Аzért- is viselnek mind felyem öveket. 
Аzingek vêkonygyólts, tätzlis a kèt ja, 

Vagy-is fzéptsipkétбl mind a kettбbйja. 
Vendéget mulattyak nem tsak musikaval, } 

De befzёdgyekkel -is, s fok myājas trèfāval. 
Кik kovatsok köztók, márezek kormosok, - 

Nem - is olyan titztak, nem оIlyan nyájasok. 
Szalni izoktakezek a faluk végère, 

Меrt ott fatort verhet a paston kedvère. 
А'fzép fzines köntöst ezek - is fzeretik, 

Dekönnyen mintazok meg-nem fzerezhetik. 
Меrt Gavaléroktól azok fokat nyernek, 

Мig ezek kochoknal létz fzegeket vernek. 
De veres nadragra bar a viselt 1ёizen, а 

&quot;Skopott zбld kalpagra mèg-istsakfzerttéfzen. 
Тsizsmaja fem farga, fem veres, olly avit, 

Laban vagyon, mikor vasárra lovat vit. . 
Аkar melly gatsibat ugrani farkalya, 

А’tsere bereben Ар)at-is meg-tsaliya. . 
Раrafztok ezeknek.j6 hafznokat vefzik, 1 . 

Меrt a vas munkakat nékik 6ltsón tefzik, 
Кlnekezek tebe hissal fzalonnaval, 

Detzent György naputan martsak labodaval. 
Тermètzettiil бk nem fzagolyak a'kendert, 

Меrtkender kötellel kötik - fel az embert. 
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карallast, katallast, felette étally», * 

На hozza fog, köfzvény a derekataliya. 
Szép veres pamuttal ki-vart Iepedбbe 

Jarnak Аfzfzonyaik akar melly idбbe. 
Еtsettel bordakkal keresnek kenyeret, 

Оllykor varazsolnak nézvén fok tenyeret. 
Аrilgatnak fokfzorezek gombos tбket, 

Spanyiol viafzba martyak-bé a fбket. 
Leg-kissebb mulatfag nintsen marezekkel, 

Sбtt kit kit tintatnak fok kéréseikkel. 

А’harmadik rangbalévбtstifТziganyok, 
Аllig van ember kep rajtok, olly otsmanyok. 

Nints fatorok, hazok, lakasok a berek, 
Еfzik a dögōket mint a vad emberek. 

А&quot; nyár fakb6lyagnak kanalt, tekenбket, 
Е'fzegény mesterfeg taplaIlya tsak бket. 

Sok közülök tуtikot, 's ludat ha nem lopna, 
Ehlegtбl az alla felettefel-корna. 

Еgy pokrötz gunyajok minttelbe mint nyárba, 
Gunyhбt épft, hogy ne heverjen a farba. 

Кzeket kävetikazolah Тziganyok, 
Еzek -is, mintazok izint ollyan hitvanyok. 

Lakatokat, firбt, zaыakat tsinalnak, | 
porombokat Lyanyok zamara munkálnak. 

Nagy tolvajok; azert minden-is italya, 
Rsezek ferege a farat nem allya. 

мint az Orban lelkefel, sala mindёgjär, 
НоI mit lophason - el, egyedйl arra var. 

De mondhatom mёg-is, hogy a Т6thТziganyok 
Leg-fortelmesebbek,leg-nagyobb Zsivanyok. 
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Муârba az árkokba laknak a' пар fényen, - 
Рtig körйltōka dög karón es fövénnyen. 

Неlytégekbйl penzert a dögör ki-hйzzak, 
Es vendégfegekre azokat meg-пуйzzak, 

ТёIbe falá vegin ha vagyon pufzta haz, 
Нйfz harmintz-is abba egytsoportbabé-māfи, 

Кi-ki alt låthattya, hogy ottan йgy élnek 
Мint barmok; mig vege nints a fagyostélnek, 

А&quot;tavaiz erkezvén бkonnat ki-maiznak, 
Оrilnek, hogy vege van a téli gyafznak. 

Кі- mennek marakkor dögök portajara, 
Нurtzollyakazokat mar az dj tanyara. 

Аkkor van бnékik leg-jobb aratasok, 
Мikor marhaknak van döge, 's el-hullások. 

Аkkor a meg-döglött tagokat kapdossak, 
Аzok patzalyait a tбtsékba mossak. 

А Нuntslögert -is бk lattam fegftették, 
Velea dögōket a Varosb6l vitték. 

А Тzigány nemzetnek egёfz méltбfägät, 
I.e-fzälittyakezek , 's rontyak böldogfägät. 

Imé bölts Uraim ! a fok nemzetekril, . 4 
мär bбven frбllottamazoknak étkekril. 

А mellyek бbennek okoznak változást, 
Меrt a vértformallyák, mellyeka bё-folyāst 

Тefzik a testekbe; e pedig azt tefzi, 
А&quot; mint věrnek hevet, vagy meg-hйltétvetzi. 

А'makos tsikoktбledgyike letz almos, 
Еnnek tarsa meg rest, mert étele balmos, 

д. fertés hist evett, bortivott ra,heves, 
Аmaanak a gyomra halaktól lett eves. 
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Le-йlt a kutzikba, pettyed, es kutzorog, 
Мäs mega'gombattl, tantzol, ugrik, s forog. 

Еtkek változtattyak azemberi forsot, - 
Еzektelznek tünyat, vagyigen-is gyorsot. 

Кik leg-jobban efznek,lefznek mind Мonarchak, 
Papak-is igy efznek, esa Patriarchak. 

Нertzegek Маgnások (gy korant fem élnek, 
Dehogynem Моnarchakéhfёgtiil nemfelnek. 

Мarki-tettemfelyebb, hogy mint élnek mäsok, 
Еtelektilesik minбváltozások. 

№em ok a’tsillagok, nem kovâts mühelye, 
Вбlts Philofophusnal nints ezeknek helye. 

Меllesleg kis oka a Clima-is.lëtzen, 
. Deeledel nёlkdl a fem fokat tetzen. 
Меrt éllyen valaki bar melly Clima alatt, 

Nejбjón fzājāba femminёmй falat, 
Оlly ember nem fokat fog ugyan változni, 

мен бrak climába, fog bё-masérozni. 
Аzért e dologba többé nem faradok, 

Еzen Sententiam mellett meg-maradok. 
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НЕТЕDIК РАRАGRАРНUS. 
4z етberi /orхлай paleozasarв аппал таga a' 

Nagy Peleskei Nбtarias таga iteletet adgya. 

Nagy Férfiak ! Наzänk Philofophusai, 
Universitások érdemes tagjai! 

Еn Кegyelmeteknek mély (téleteit, 
Тhésimre adott bölts feleleteit 

Figyelmetesfёggel, mint illik, hallottam, 
Аzoknak mivбltät fejembe tartottam. 

Tudom, variakaz en fteletemet-is, 
Вs meg-hatārozott végezésemet-is. 

Кi-adom! de kerem, olyan figyelemmel . 
Legyenek arantam, vбltam én a mellyel. 

Еn kegyelmeteknek böltselkedéseit, 
Еgymás közōtt törtёnt vetelkedéseit, - 

Nem hogy.meg-tzâfolnam nem-is critizalom, 
Мivel.ostobaknak azokat talalom. 

Еgy mondgya, az ember farb61 teremtetett, 
Valtozások ala azert vettettetett. 

Оgy mint példat: tзuprot, talat, adgyaelб, 
Véli, a Világot hogy meg-vakittya б. 

А mas sillagoknakaz бki-folyasat 
Кmberekre ónti, sazok változásat. 

Vakmeröen ennek бtulajdonittya, 
Сsizsmāja (zaraba az eizét hagyftiya. 

F 
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Аz embernek forsata malomba vizi 
Нarmadik ! tanhogy Rozs, vagyarpa azt hifzi. 

Jobbat tselekedne б fokkalazomba, 
на meg-ärбltetnёetzët e malomba. 

|Negyedik vetette aztat kochojaba, s 
Ноgy meg-tiizesedik, bizik fujójába. 

Еz meg-is lett, veté abb61 tilójére, 
Valtozásat bizvan veró рбröllyère. 

Мint lidértz farkanak hйl tüze fzikraja, , 
Еnnek - is figy repйlt tizestilt rozsdaja. 

Defemmi változás rea nem aradott, 
Е&quot; Philolophus-is tsak kovâts maradott. 

Аz ötödik mondgya: az étkek evése, 
Еzeknek kövérebb fovannyabb fбzése, 

Аzemberek forsat, 's nem más valtoztatiya, 
кit Tronusra, kit mes fa fzékre fzalatya. 

Моndgya; kitziberét, és galuskat efzik, 
Аzollyt’Таnatsossa, snagyrangbanemtefzik. 

Deilly bбlts mondasan minden ember nevet, 
Тan kevés j6 ételt tsak kevertet evett. 

Меg - vallom, tartottam eddigТudósoknak 
Кegyelmeteket én, s Philosophusoknak, 

De latom edgyike Fazekas, mas Мólnar, 
Аmaz Astronomus, ki tsillagok közt jar. 

Мthelyébe pedig a negyedik kovâts, 
Оtödik konyhabarantast pärgälfzakats. 

Javaslom-is üzzék magok mesterfégét, 
Кі кі fogia venni abbol nyerefégét. 

Меrtannyit értenek illyen mêly kérdeshez, 
Мint Varasi haida a harang ânteshez. 
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Ne- is mennyen vargatovabba kaptanal, 

магаdgyanak tehat magok munkájanal. 
Мagam fejtem hat meg, ki-tett Thésessemet, 

Нogy jól meg erthessék azon kérdésemet. 
Тиdgyuk: az Ur Isten minden allatokat 

Аlkodta; fok nemre fel- ofztā azokat. 
Меm lehet hatalmat eléggё tsudalni, 

Ноgy annyi félère azokat formalni 
Мёltoztatta, adott erzékenyfégcket 

Аzoknak ; különös fok terméfzeteket. 

Меllyeknek öfztónetulajdonfägaik, 
А&quot; (2erent mozganak, folynak-is dolgaik. 

Меllyért -is oktalan allatok nem masok, 
Меrt tsak az öfztóntil esik munkállasok. 

Istennek hatalmat mi meg-nem foghattyuk, 
De mindenek felett abbatsudalhattynk. 

Ingyen kegyelmébйl hogy minket teremtett, 
&quot;S velink emberekkel olly különös jбt tett. 

Ноgy benninket formalt maga (zent képére, 
Еrdemiink nem lévén e nagy kegyelmere. 

&quot;Shogy mégfzebbeklegytink,halhatatlan lelket 
Теrеmtett testinkbe, 's halhatatlanna tett. 

Тsak azért; hogy hae vilagi éltinket 
Е1-vёgzük, juttassa magahoz lelkinket. 

Deki mondgya-megezt; hogy mérttselekedte, 
Мivel erre fenki nem kёnfzerithette. 

Nem mas, hanem hozzank val6 nagy fzeretet, 
INagyobb dolgot ebbe někйnk nem tehetett. 

К 2 
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Е&quot; külömböztett - meg minket a’barmoktбl, . 

Rsannyi oktalan fzamos allatoktól. 
Мі a lélek altal mindeneket tefziink, 

Тsak altala mozgunk, altala van efziink, 
е&quot; negai benniinket a j6 tételekre, - 

Vezerlō kalatiz a ió erköltsökre. 
Itten adgyaelб mar magät kérdésem, 

мозt leizen zükleges azen meg-fejtěsem. 
Міvclezen lélek okos tökéletes, 

Оlyan dolgot kivān, a melly titzteletes. 
О бlya felinkbe étzt, és bölisesieget, 

Jóknak végzésere ad бtehetfeget. 
Sбtt j6 erköltsöknek tittyāt-is mutattya, 

Еs a mij6,’s hafznos efzйnkbe juttatiya. 
Мі az okatehat, hogy aztat nem tefzfzйк, 

А'j6 helyettinkabb a gonof2fzat vefzfzük. 
А'miditséretes mért azt nem válafztyuk, 

Valafztasat naprйl napra mèrt halafztyuk. 
Мért vannak kevesen, kik fugallasait 

Кóvetik, 's bё - veizik tanats adasait. 
Мindezekre někem könnyebb meg-felelni, 

Мinta Vaknak üton egypénzetskét lelni. 
Тsakaz ember oka maga romásanak, 

Оka maga forsa meg-valtozásanak. 
Меm teremté Isten azert, hogy rotz légycn, 

А&quot;jбt el-kerillye, gonotzfagot tégyen. 
Аdott lelket néki, mellyel okosfagot 

Оntótt belé, több más fzeptulajdontagot. 
Аdott törvényeket, mellyek ferint éllyen, 

Еzeket meg-tartván ördögtбl fe féliyen. 
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Аdott értelmet-is a gondolkodásra, - 

Аdott fteletet a meg-fontelasra. 
Ноgy mij6, és mi rofz, azt meg-ftélhesse, 

А ro(zfzat kerillye, a'jбt követhesse, 
Iehetetlenttбle 5 fohafe kivān, 

Е1-tévedtébe-is бtt magahoz htvān. 
Кivanfaga tzéIlya az; hogy idveziillyön, 

А&quot; valafztattokkala’jobbiara gyüllyön. 
Мfgёl, e földän-is kivannya aldani, 

На parantsolatit meg-fogia tartani. 
Аz бjarma pedig kedves kelemetes, 

Тerhe köпуй kegyes, és el-viselletes. 
Гe elбmbe megint fzänyeget teritnek, 

Вs arra egy illy mas' kérdest hengeritnek. 
На az Ur Istennek zent parantsolatiya 

Оllykönyй,hogy minden aztatmeg-tarthattya; 
Ноgy lehetaz:hogy több gonofz mintj6 vagyon? 

Es mért zaporodnaka roizizak olly nagyon? 
Мі oka ? hegyki- kijól nem gondolkozik? 

Мért lefz fok rozgazdag?a'j6 fogyatkozik? 
Мioka? hogy minden ember nem idvezйl; 

Аrra teremtetvén a kit tsak annya (zil ? 
Мär mostan hof2fzabbra tejed feleletem, 

Меrt mêlyebb dolgokba mertil itélettem. 
Кönyi vбlnaugyan meg - röviditeni, 

I)e hofzfzabbat jobban lehet meg-érteni. 
Мindeneket, a mint értem, figy ki - mondom, 

Вsazigazfagra léfzen leg-fabb gondom. 

&quot;. 
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Istennek törvényit minden meg - tarthattya, 
Jartilvan azokhoz igaz akarattya. 

Меrt mint fellyebb mondam könytik, és édesek, 
Еs idvesiegйnkre nagyon fzükfёgesek. 

А Nagy Ur Istennek f6 tulajdoniaga, 
Аz бnagyj6fäga, es nagyigaziaga. 

Е&quot; nagyj6fagabйl az embert fzereti, 
Sigallasa mindёg jбra - is vezeti. 

Аz бigazfaga a jбt jutalmazza, 
Es minden gonottil бtet éltalmazza. 

А&quot; rofzfzat érdeme fzerint meg-bйnteti, 
Мivel meg. nem jobbiilt, karhozatra veti. 

Аdott az embernek fzabad akaratot, 
А&quot; jöhoz mint juthat, йtat-is mutatott. 

Аdott efzközōket, a rofzt mint tavozza, 
Мagat a rotz ütrбl j6 atra mint hozza. 

Мaga hat az oka, ezen fzabadfaggal 
На nemel, s terheli lelkèt gonof2faggal. 

Мaga oka, hogy ha roiznak magatadgya, 
Меrt végreaz Isten kegyelme el - hadgya. 

Jбt tenni, jбl élni mindenkor tartozik, 
Оka halalakor ha meg - tsalatkozik, 

|Nem adott olly nehéz parantsolatokat, 
Ноgy meg-ne lehetnetariani azokat. 

Меrt az embereket fgy meg-tsaita völna, - 
Аtkozott myely légyen, a melly illyet tбlna. 

Sött a bйnōsōknek örvend meg-térésen, 
Аzok lelkeinek lett idvezülésén. 

Nem de nem fok ezrek fott milliadesek, 
Szine latasaban immaron réfzesck. 
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Еrdem nelkiil azok oda nem jutottak, - 

Наnem izent йttyain mig eltek, futottak. 
Рarantsolatinak az б meg-tartasa, 

Цett érdemeiknek meg-jutalmazāsa. 
Nó tehat meg-lehetazokattariani, 

Ifzfzonyй kāromläsellenzбt fzбllani. 
Мегt barigaz bir6, de még-is kegyelmes, * 

Ева bйnōsōkhöz nagyon engedelmes. 
Ноgyroizember több van, mintj6,nemtsudalom, 

Еnnek - is okait im elб fzämlalom. 
Аz embergyarl6tag alā van vettetve, 

Sok veizedelmekre ki - vagyon têtetve, 
Sok késértetekkel környiil vêtettetik, 

На nem vigyaz, hamar meg-is gубzettetik. 
А&quot;vilag magahoz бtet édesgeti, 

Ній іgérettel бtet ketsegteti. 
Тündér fényesfège tettzik a' (zemének, - 

. Мёgmeg-fem gondolya, hogy karoslelkènek. 
Szines gyónyörüfёg habz6 tengerère, 

Вotsajtya hajójat (zabados kedvère. 
Тetzésére dfzkal Charybdesi közótt, 

Міglen Scyllajaba nem lefz meg-йtközōtt. 
Latván örvénnyei közé mingyart keril; 

Вännya hajózāsāt, de kěssбn, mert merйl. 
Illy gyónyörüfёgbe fzämtalanok élnek, 

№intsjövendбёlet! azt mondgyak;'s nem felnek, 
Ноgy бk fzämadasra azert vonatnanak; 

На fgy nem élněnek bolondok völnanak. 

F 4 
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* 

Еzen élet utan, nints élet, j61 tudgyak, - 
Rs hogy pokolvбlna, tsak Рарок hazudgyak. 

Еzt tsakazért mondgyak, hogy tsak élhessenek, 
мі Vagyonnyainkbйl kintset gуйjthessenek. 

А 2ent Biblia-is Рарок gondolattya, 
мert kintseket ez-isiól Zaporibattya. 

Меrt ha meg-fontollyuk a dolgot magunkba, 
Мi hafzna Istennek el-karhozatunkba. 

Мintegy véghetetlen j6fag minket izanna, 
Отёк kārhozatra ha bennйnket hanna. 

А&quot;világ mindёg vбlt, mindёg-is fog lenni, 
* Вспne az élaknek zabad mindent tenni. 

А&quot; ki meg - hal, annak el-mйlik vilaga, 
De benne élöknek fent - altársasfaga. 

Еbbe a terméfzet nem más munkalkodik, 
Es arökul togva mindeg tafarkodik. * 

Еz öröktül tenyёfzt fog -is tenyёfzteni, 
Soha femmi meg-fem fogia emёfzteni. 

Philosophusaim, kik fellyebb izólanak. 
Fel-tételeikbe ostobak valаnak. - 

Еzeknek befzédgye pedig karhozatos, 
А gyenge fzfvekbe lehet foganatos. 

Аmazok mondāsi nevetfègre val6k, 
Тréfakat inditók, es nem karhoztatбk. 

Еzekёellenbe tele van mergekkel, 
Lelkeket mardos6 fälänkos fergekkel. 

Szépfzinekkel festik ök a' hazugfagot, 
Alnokйl takarjak a fzent igazfagot. 

А ki gyenge ember lelki esméretbе, 
Аz olyat eitenek hamar kisirtetbе. 
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А tantilatlanok mingyart többre esnek, 
Меrt Syren hangiai tettzenek edesnek. 

Fбkёр&quot; meg-fzéditik az iffitifagot, 
Нalgatván fzavokat йgy mintigazfagot. 

Valófagnak tetzik někiek mondások, 
Napfény lefz elбttökаz б allatasok. 

Аzért tettzik někik, mert könyй йgy elni, - 
Ноgy haj6 életnek lehet azt itélni. 

Аziffitifagnak, йgy-is fzel az eize, 
№intsen a dolgokat meg-fontol6 nefze; 

IDe karos, ha bennek termёfzeté valik, 
Меrt a rofz allatast meg-tarttyak halalig. 

Sok mondgyafelólak, hogy nagyon oкosok, 
Ева: régieknёl jobb Philosophusok ; 

Меrt mindcn dolgokat ök terméfzetesen . 
Аdgyak mi elбnkbe, és nemolly élesen. 

Ноgy mi élink, mindёg ёПуйnk felelembe, 
-Н6ltunk utan hogy ne essiink gyōtrelembe. 

Меrt mondgyakembernek jobb inkabb nemelni, 
Мint fem élvёn mindёg rettegni, es felni. 

De valyon ezen nagy bölts Philofophusok, 
Меlly Doctorok alatt lettek illy okosok ? 

Мiaz oka annak ? hogy бk gy befzelnek, 
Еs a barmoknal-is fzabadabban élnek ? 

Еn erre-is mingyart könnyen meg-felelek, 
Es fegyverre velek fivem zerint kelek. 

Istenem vezerem, nem rettegek tбlök, 
Аmbår ezer бrdбg zбlyan-is belólak, 

F 5 
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Мarfch! marich Irajta!imé attakérozok már, 

Nem félek testemen, lelkemen essék kar. 
Ноgy illy karhozatok azok tanitasa, 

Еlsб oka a rofz könyvek olvasasa. 
V6ltérnek, Lefzingnek, Philosophiāja, 

Fбkёрpen Rufzfzбnak atkozott munkaja. 
нбrusnak, estabbilly, gaz emberek könyve, 

Sokartatlanoknak lett meg-fogó enyve. 
Еzekazon leg-fбbb &quot;s bölts Рhilosophuвок, 

Кіk altal nemzettek mar fok Аthaeusok. 
szila attyok ezek fzamos Deistaknak, 

Еfz nёlkйl tantorg6 Naturalistaknak. 
Кіknek testverei ama Frantz Роlgarok, 

Szйrmaznakezektil testi, 's lelki karok. 
А&quot; mellyet én alabb meg-fogok mutatni, 

Кtvānom vefzfzбmón бket alt futtatni. 
Nemrudom: Nints Isten!azt ki,hogymondhatiya; 

Бs az бlételet miként tagadhattya ? . 
Leg-vadabb Cannibal nem mondgya ezeket; 

Вstart nemtsak egyet, de tёbb Isteneket. 
А'vademberbe - is a terméfzet munkál, 
Меllyet meg-nem foghat, mindentolyat tsudal. 

Е&quot;roppant vilagot leg-inkabb vizsgaliya, 
- Е mint lett, mint alhat, leg -inkabb tsudalya. 
Вär termёfzete vad, még-is ez indittya, 

Ноgy azt meg-tudhassa, elméjet buzdittуа. 
А'fel-kela napot, minden nap fzemléli, 

Аzt meg-nem foghatvan mi légyen, azt vёli; 



9 и 

Нcgy ez a vilagot, nem más teremtette, 
Еttöl valamit lat, eredetet vette. 

Imadgya - is aztat maga mбdgya zerint, 
Ragyog6 fennyère almёlkodya tekint. 

нbazik ö ugyan kёрzelбdésében, 
Ноgyaz Isten völna vělekedésében. 

Де vad termètzete még - is arra vizi, 
Нogy egy valaminek kell lenni, azt hifzi. 

А melly e'vilagot alkodta, és tarttуа, 
De a mint vadember, ki az? nemtudhatiya. 

Мivellattya a nap tündöklik, melegit, 
Мindent a mire néz éltett, és nevelit, 

Аzérttarttya, hogy az légyen a'Теrеmtб, 
Меrt ereje āltal minden all, 's minden nб. 

На aztat nem hinné, nem - is kёрzelhetné, 
А&quot; napot Istennek lenni nem vêlhetné. 

Вare fzavat Isten ! nem érti mit téfzen, 
Кёрzelödésébe még-is mast nem vètzen. 

Наnem egy olyan Fбt, és erбs hatalmat, 
Кі mindent teremtett, és ad allodalmat. - 

Vannak vademberek, kik a tsillagokat 
Imädgyak, vagy hбldot, seló allatokat. 

Еzek-is mintazok, fzintén tigy ftelnek, 
Кzekben Тcremtбt lennie бk vělnek. 

На а&quot; Сanibalok, és a Druidesek, 
&quot;Stöbbilly vademberek, kik nem értelmesek, 

Мivel az erd6kben laknak bollyonganak, 
А&quot;nagyUrlstenral femmit fem hallanak, 

Мёg-is termètzettil egy oliyat kёрzelnek, 
Кі mindentteremtett, soka, hogy бkeinek; 
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Ugyan mikёnt lehet ollyan efze vefzett, 

Кs a Nagy Istenral, igy meg-felejtkezett 
Еgy Кereiztényember, a ki- magat böltsnek, 

Тartiya, в Меsterének,minden j6 erkбltsnek? 
А ki minden félefzéptudomannyokat . 

Тanült; mert halgatottj6 oktatmannyokat. 
Sött fzelid kerefztényfzülöktбl zármazott, 

Кіket Isten félés,'s j6 erkбlts halmazott. | 
Мikёnt lehet, mondom; olyan b6ldogtalan, } 

Denyilvabban fz6llok, olly bolond, oktalan, 
кi maga jбt evб Istenet tagadgya, 

Szant fzändekkallelkèt az árdögnek adgya? 
Аma Philofophus, és tantilt Socrates, 

Nagy Sandor Меstere bölts Aristoteles, 
Мind a ketten ezek poganyok valаnak. : 

Оk fok Istenekról femmit fem tarianak, , 
Detartottзk lenni, egy olly nagy Мiféget,(9) 

А melly teremtetteezen közänféget. (**) 
На a poganyВбltsek fgyelmёlkedhettek, 

. . Es egy Teremtбrбl fgy vélekedhettek ; 
Мért gy egy Кereiztény tudбя Philolophus? 

Nem elmёlkedhetik ? rofzfzabb mint Etnicus? 
Тudgya a tentiras mit fogiai magaba, } 

|Nem kételkedhetik Istennek (zavába. - 
н 

(*) А мifegen ertбdik itten azon Philofophusi terminus: 
Еns fupremum, az az: leg-felsobb Valófag, mellynek 
masnak nem lehet lenni, tsak az Ur Istennek. 

(&quot;&quot;) А közбnfégen értetödik Univerfum, az az : А. 
Világ. - - - 
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Оlvasta - is abba mind a Profétakat, - 

Мit irnak, fzint agyaz Evangelistakat. 
Моyses elsб könyvět leg - alabb forgatta, 

Ноgy 1sten van, elsбversébil lathatta. 
Пеazilly meg-romlott fzfvй Philofophus, 

Кi több mint akar melly leg-rolzfzab Ethnicus, 
Тagadgya és kiält, hogy nintsen frent frās, , 

Меllyet annaktartunk, olly mint Afzizonyfiras. 
Аznem-is mas, hanem Рарок költeménnye, 

Меrt ez ältal tolikezeknek erizénnye. 
Нallod Philofophus! tetsak motskolódol, 

Каromkodol, es nem argumentalбdol, 
|Nem folynak (zädb6l-kibölts Sylogismusok, 

Нanem tsak ostoba nyálas Sarcasmusok. 
Ноgy nintsen fzent Iras, nem eleg mondani, 

De meg-is kelletikazi bizonyitani. - 
Меrt egy bolond fokkal többet el-tagadhat, 

Мintfem fzäz Вöltseknekfzavabizonyfthat.С&quot;) , 
Мutassad-mestehat; hogy nintsen zent frås, 
Тsak Рарок gondoltak,olly mintАfzfzony firas. 

Régi Nemzetekneka нistorijat, 
Ніized ! nagy tetteket fok vitéz próbājāt, 

Меrt azokat frtak thdбs nagy Authorok, 
Сritizaltak, shelybehagytak boits Сеnsorok. 

Неlyes oкod vagyon I de a Profétaknak, 
Меrt nem hitzel? és az Evangelistaknak? 

(*) Аz az deaktil : Plus poteft unus fiultus negare, quau 
«entum fapientes afirmare commune proverbium. 

* 
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Аz Apostoloknak (zent hirdetéseit, 
Меrthogy bénemvёized fok fzép leveleit? 

А ЕentАtyakat-is mond! mért nem halgatod? 
А kiknek az Isten nagytudcmanytadott. 

Vallyon Herodotus, Péter Apostolnal, 
Нiresebb Doctor - ё? vagyfzent Agostonynäl. 

Тan Horatiusnak zebbek az бdai, 
Мint bölts Salamonnakaz бfzépрёldai. 

Аlabb val6k lefznek az бёnekei, 
Мint Virgiliusnak Patztori versei. 

Jobbanfrt-ё frent Pal mint Julius Caetar ? 
Оj6 Philosophus efzed usyan holjar ? 

Ноgy ha hitzel azon Világ emberinek, 
Мért nem hifzel ezen Isten Вöltseinek ? 

А’kiknek izent Lelke vezette kezeket, 
Кs izent figallasa intézte eizeket. 

Кilentzven nagу Вбltsekez frast vizsgaltâk, 
Кіk-is aztat fzentnek, shelyesnek talaltak. 

SokfzentАtyak vбltakennek meg-fejtбі, 
Nemzetek közt Isten fzava hirdetбі. 

Нifzi-is az egёfz kereiztényfёg eztet, 
Меrt igaz; fzent fzäjän a mit ki-erefztett, 

Е1-mйlik a vilag, te-is ! ’s a te nyarad, 
Deaz Isten fzava örökkémeg-marad. 

Nбj6 Philofophus!botssad-megnyelvedet, 
Вs někem ezekread feleletedet. 

De meg-ātalkodott, es femmit fem hitzen, 
Мas Philosophusi pontra megint vitzen. 
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NYОСТ7 АППК, РАВАGRАРНUS. 
4 Nataria, topabb-ir/obtatya ezen dologról 

таga iteletet, be-is/e/ezi axtat. 

М. most hogy van Isten, maga-is alittya, 
Deaz a hatalmat nagyon le-fzälitiya, 

Меrthogy a Világot teremtette, mondgya, 
Deteremtésére nem völna mar gondgya. 

Наnem a terméfzet mar most mindent tenne, 
Semi6ért, fem rotzizértfzämot бnem venne. 

Мivel nem illene illyen nagy Felféghcz, 
Ноgy latna illy ala val6 tsekelyfёghez. 

Igy tehat Deista lett az Аtheusbйl, 
Szamar v6lt, ökör lett e Philofophusbil. 

Тöbb 6krök-is vannak, kikfgy mint бbбgnek. 
Кі csak6, ki fzilaj, kit neveznek rбtnek. 

Ереn illyen ökör a Naturalista, 
Вruderje pedig az Indiferentista. 

А&quot; Frantzok ezeknek kenyeres pajtasi, 
De még karhozatosbazok b6dulåsi. 

Пlyen négyёкrakón lehetne zantani, 
De kemény ostorral kellene bantani. 

Меrtazok egyarant nem vonnakaz ekét, 
Кtvannanak többet mint fem egy efztekèt. 

А&quot; (zant6 vast mivel nagyon bё-faroznak 
Меrt a fzaraz gyeprбl kaluzsaba hoznak. 
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Nem tsuda, ha görbén esne a barazda, 

Мivele négy ökörfelette garazda. 
Тsak had kéródzenek, nem fogom jaromba, 

Deilly kérdèst vetek elikbe azomba. 
J6 Deista Uram! köborlatz te merre, 

Кérlek (zeretettel feleljél-meg erre. 
нized, hogy van Isten, s lakikez az Egben, 

Еgy meg-foghatatlan örök dis5fёgbен. 
Нizedi e vilagot, hogy бteremtette, 

Sok fzépteremtmёnnyel fel - ékesitette. 
Мinden teremtési közätt leg-fobb fzёре 

Аzember; mert az б hasonlatos kёре. 
Еzt teremtési közt meg - külömböztette, 

Вбlts munkállāsanak remekevё tette. 
Еzeket el-hiven; mond-meg: hafzikfege 

Völt-ёaz Istennek, vagy köteleslege; 
Ноgy ezen világot teremtse, és embert? 

Тóbb vad allatokat, fakat, fivet, kendert ? 
Меg-kell azt vallanod, hogy öröktül fogva 

Isten vбlt, 's hatalma nem vбlt hatarozva. 
Еz ältal hatalma nem nбt s dits5fёge, 

Меrt meg-foghatailan, solly nagy Istenfege, 
Ноgyahoz több nagyfag, többerō nem férhet, 

Еs fogyatkozast-is femmikёр nem érhet. 
Ноgyezen vilagnak esett teremtése, 

Nints mas oka, hanem e&quot;vбltfzent tettzése, 
На nem -is alkotta völna e Világet, 

Меg-tartotta völna azon Мёltófagot. 

Нogy 
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Нogypedig az embert abba teremtette, 
Аz бvёghetetlen fzeretete tette, 

Мёrt jariit hozzaia, ezen nagy kegyelme, 
Аzt meg-nem foghattya femminémй elme. 

Lelket adott néki, hogy б іdvezйllyān, 
Szent ditsбfégébe vele réizesillyön. 

De azt nem akarta, hogy azt ingyen nyerje, 
Мunkāliatlan égefz éltétel-heverje. 

Аdott néki törvёnyt, 's parantsolatokat, 
А mellyeket könnyen meg-tarthat olyakat. 

Еllenbe meg-monda, hogy ha meg-nemtartiya, 
Он érdeme berint el-is karhoztatiya. 

Мar hogy ha az embert б іdveziteni 
Кfvannya, nem pedig lelkèt el-vetzteni; 

Ноgy ne völna gondgya tehat az emberre? 
Моst örömest hallom, hogy mitfelelfz erre. 

Меg-is némйlt minthalitten a Deista, 
De helyette fel-alta Naturalista, 

Кz -is zint йgy bófóg, de más külömbfёggel, 
Ев ezeket mondgya nagy efztelenfёggel. 

Völt Isten öröktül1 vagyon, fog-is lenni, 
Тett-ё бvalamit ? tetz - ё ? 's fogё tenni? 

Аzt fenki fem tudgya, es nemistudhatуа, 
Ноl lakik? Меnnyorizag hol van? nem mond 

А'világ-is allott mindёg, 'sfog allani, Chatiya 
Senki fem-istudna aztat el-rontani. 

Szamtalan fok allat jarkal ebbe vagy fzäl, . 
Vizekbе, Тengerbe, még talan több üfzkal. 

G 
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Мagok Nemeibeezek zaporodnak, 

Нimek Nyöstényekkel mivel parosodnak, 
Еmberi Nemnek - is a párosodasa, и 

Igyesvén tenyétzik, van zaporodasя. 
Гре azemberinem minden allatoknal 

Szebb, és nemeseb-is, difzesb minnyajoknal. 
мегt ennek lelkevan, mellybil elnёiébe 

Оkosfägäntetik, éfz van a fejébe. 
А lélek ereje indittya mozgäsra, 

Nem mi rotz, de mij6, olly meg-fontolasra. 
А&quot; többiallatok mind něki fzolgalnak, 

Оkos éfzfzel birvan mind alatta alaak. 
Тerméfzet öfztóne a több allatokat, 

Мögattya, ’s indittya bennek a' tagokat. 
А&quot; fбldet a fzép map 1ättyuk melegiti, 

А&quot;j6 tsendes essб a hevet enyhiti. 
Еttil nevel a fбld fivet virágokat, 

Меllyekkel élteti fzämtalan barmokat. 
Nem mastбl a fak-is tsak ettil zбdálnek, 

Меllyekbe repdesб allatok ördlnek. 
Мinden féle Virag maga neme fzerint, 

Аdazornak zagot, fzemnek gyónyörй fzint. 
А&quot; fak viragiai gytimбltsöket hoznak, 

Меllyek nem-iskevés hafznokat okoznak. 
Меrt ember fzājānak tetzenek (zei, 

Sok barmoknak pedig éltetб étkei. 
De hogy haerkezik Вoreasnak fzele, 

Rseztet kёvetiaz etztendo tele, 
Евnek agyos Derebennek olly nagy kart tefz, 

Ноgy mind 5fzvefagynak,végtère mindel-vefz. 
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Igyaz allatok-is, hogy hael-vénilnek, &quot;ч. 

Вelsб réfzeikbe, ta}yog, 's métely gyiilnek. 
мinden erejeket ezek el-fogyatztyak, 

А&quot;vert, az ereket bennek ki-fzarafztyak. 
- Мея - döglenek , ki- megy testekbдl a para, 

&quot;Saz êhesebeknek jutnak a fogara. 
Аzembernek fokkal több esete vagyon, 

Нartzokba meg-blik, vagy-is itik agyon. 
Vagy-is hofzfzй ёltét követi öregfёg, 

Меllyet meg-környekez fok-fёle betegfeg. 
Еz бtt addiggyōtri, ès addig kinozza, 

Міglen a fejére a halalt nem hozza. 
мeg-hal, de lelke-is meg-bala testével, 

Оgy el-mйl, mint a fist, teste el-estével. 
Меrt ugyan ki latott, lelket idveziilni, 

Inkabb e mondāson el-kelletik hilni. 4 
мertaz Ur Istenmek nints rea izikfёge, 

На jól ёlt, ez az б minden nyerefёge. 
На pedigrofzfzйl élt, hogy el-karhoztatna, 

Еgésfёges elme, ezt mikёnt mondhatna. 
А&quot;Felféges Isten véghetetlen j6fag, - 

Nem fer hozza illynagy kegyetlen rofzfzafag. 
Кі- mutathattya - meg, a pokol hol légyen, 

Еs abba a lélek, merre. 's mikёnt mégyen. 
А&quot; mint élt, бgy.vette hafznat életének. 

На rofzfzйl élt, nem vбltj6 dolga testênek. 
в világba minden függ a terméfzettii, 

мind élet, mind halal, rendeltetik ettii. 
G в 
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Меg-nem gatolhattya fenki-is folyāsāt, 
Inkäbb tsudalhattya az бmunkalasat. 

Огöktül fgy vбltez, gy-is fog maradni, 
Мasképazelmének nem -is keli faradni. 

Оh Naturalista! mint j6 Аkaróval, 
Szólok veled, s värlak egy l6 vakaróval. 

Latom, pokolvaras efzeddel a tested, 
Меg-valom! fajnallom ebbe lett meg-ested. 

Нidgyed hogy testedriil azt majd le-vakarom, 
Меrt gyógyfilasodat fzfvembйl akarom. 

Dehogy ha öröktül bolond vбltal, s vagy-is, 
Nehézlefza Curād, mert bolond maradtz-is. 

Мёg-isha öröktül nem vagy meg-b6dulva, 
Віzd ream magadat, léfzefz meg-gyógyülva. 

Наnem a hajadat le -borotvaltatom, 
Es a fejed bйbjât trepaniroztattom. (*) 

Меrta Pia Маter, vastag bolondfaggal, (**) 
Vagyon be-takarva, ’s nagyostobafaggal. 

Vakarбmmal aztat fzépen le - vakarom, 
Еsegésiegesebb elzfzel be-takarom. 

Е&quot; nyavalyat read Illuminatusok 
Ragafztottak ; mert jart te körtiletted fok. 

(*) Мidёn val:kinek annyira taj feiének belsé réfze, 
hogy feie koponyájat fel - kelietik emelni, ehez 

-egy vas esköz vagyon, melly Trepanumnak ne и veztetik, azert mondatik a trepanirozas. | 
С&quot;) Pia Маter, azon härtya, melly, be- foglallya az 

agyvelot. \ / * 
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Ноzzafogok tehat a gyógyftāsodhoz, 
Illyen dozisokkal latok te bajodboz. 

Меg-valod: van Isten; nints - is ez maskёрpen, 
Оröktül fogva van, letz-is, mondod fzépen. 

Veghetetlen j6fag! ezt - is jól ki-tefzed, 
|Nem férrofzhozzaja! mind helyesen vefzed. 

Те felбle ezt - is kell něked tartamod, ч. 
Ноgy б mindenhat6, meg-kell azt vallanod. 

Rs melly véghetetlen jófagй, ’s kegyelmй, 
Szint olly igazfagй, és olly nagy értelmй. 

Меrt ha meg-esméred egy tulajdonfagat, 
Меg-kell admod něki minden Мёltófagat. 

Мivel бегеket magaba foglalya, 
Кі eztet nem hifzi, magat az meg-tsaliya. 

Sött ezek nёlkiil ö Isten fe lehetne, * 
Szad tudomilly morgast, hogynem-istehetne. 

Мar ha mindenhatб, mindent- is tehetб, 
Е nagy hatalmaval mindent teremthetб. , 

Еzen erejével mindent el - is ronthat, 
Semmivё teheti, ès nem tsak el-bonthat, 

Аzért nemtsakhazudtz; hаnem karomkodol, 
Мikore Vilagr61 te бgy gonolkodol. 

Ноgy öröktül fogva all ez,'s fog-is alni, 
Еbbe a termètzet mindent fog munkalni. 

Тsak Istent illetie nagy tulajdonfag, 
Es nem a Világot, a melly tsuра htvfag. 

Ugy mint Mindenható eztet teremté -is, 
Szent tettzèse fzerint ei-törйlheti-is. 

м G 3 
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Ноgy 5 teremtette, olvasd a zent frast, 
Fel-talalod annak elein mingyaräst. 

Dete a fzent frast tan tréfanak veized, 
Кs hogy nints-is, aztat věli tompa etzed. 

- Ноgy pedigien vagyon, azt fellyebb ki-tettem; 
А&quot;hol pajtasiddal en fzämot vetettem. 

Sokat gagyogiz 's minden fzegletbe kutatol, 
Valófagot még-is feholfe mutatol. - 

ЕgyТddбshamitmond, sazt mcg-nem probaliya, } 
Tйdōsokfzäma közt helyёi nemtalallya. - 

Моndod, hogy öröktül togväst a termètzet | 
Мunkal, és hogyebbe nemiefz el-enyёfzet. 

Igy a termezetet teistennek teized, 
Меrt öräktäl fegva a lételet veized. 

De nёzd a f24mtalan fok terméfzeteket, 
Nem denen el-bāmйlfz ? (zemlélvénezeket. 

А&quot; hal vizbe lakik, a vad az erdбbe, 
а&quot; feisek а fóldbe, madar levegóbe. 

Мindeniknek más más az беledele, 
Ноnnan van annyi fok terméfzet vétele? 

Еgy f6 termёfzetnek, kelletik hat lenni, 
А'mellybil ezeknek keletik ki- menni. 

Пеmellyik az?mond-meghogy meg-esmérhesem 
Szemedrehogyrofzfzйlbefzélfz, nevethessem, 

Меg-nёmйltal, halgattz, nem tudfz mit fzбllani, 
Вn tehat teneked meg-fogom mondani. 1 

Еzen fбtermёfzet maga a Nagy Isten, | 
Ог5k ditsolegben, ki-lakikaz Egben. 

А’ termètzeteket б maga ofztotta, - 
Теrеmtéseinek hogy бket alkotta. - 
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Szent ereje āltal, mind ezek munkálnak, 

Тsak tetzese tartya, hogy még ma-is alnak. 
Vessed izemeidet bärerre, bär äта, 

Мinden felé fogod vetnitsak tsudara, 
Тekintsed a napot, holdat, tsillagokat, 

Меlly fzép rendel telzik magok futasokat. 
Мinden allatokat, és minden férgeket, - 

Меlly helyesen eitik a magok mйvöket. 
Еzt mind nagy tsudaknak kell něked tartanod, 

Меm mäs, hanem Isten teizi, keli mondanod, 
А&quot; terméfzet femmitsudakat nem tehet, 

Valamit a munkál, tsuda nem -is lehet, 
Тerméfzeten feliil val6 minden tsoda, 

Кi ezeket telzi, mond - meg hat, kitsoda? 
А' tsudak meg-fzйntek, tudom azt feleled, 

De haa'lélekre fzemeidet veted, 
Моnd-meg! hogy a testel e mikёnt egyesül, 

Fesd-leabrazatiyat, mond-megbennedmintil. 
Аzemberi elme ezt meg-nem foghattya, 

Аnnalinkabb, miveltsuda, nem tudhattya. 
А&quot; femigaz tehat, a mit te most mondol, 

Es valamit erril korpa eized gondol. 
Тudom; az allatok henyёlve nem alnak, 

Наnem termёizetek izerint бk munkalnak, 
1.attyuk a měheket, melly fzépmunkáttelznek, 

Кülönös formajita madâr fёfzkeknek. - 
Мinden allatoknak van -is terméfzete, 

Deittaza kérdés, hogy azok kezdete 
G 4 
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Ноnnan van ? ki adta? öröktül nem lehet, 

Мivel a terméfzet örököt nem tehet. 
Мaga az Ur Isten tsak öröktül val6, 

Valami teremtés mйland6, 's meg-hal6. 
ноilakikaz Isten? hol vana Меny orizag? 

Кérded a poklot-is, be nagyostobafag. 
Нatarozott elme az Isten Nagyfagat 

Soha nem tudhattуа, Мindenhatбfägät. 
Semmit fem közlótt б, velink emberekkel, 

Rothatandб, hitvany muland6 férgekkel. 
А’hol 5 maga van, ott van fzent Оtizága, 

Еz az бtt hivбknek örök b6ldogfaga. - 
Нidgy benne, és tartsd-megaz б törvénnyeit, 

Нad - el allatasid, ördóg ösvénnyeit, 
Igy bâtran fulhatod, eleted pallyājāt, 

El-nyeredйdvesfёg ditsб koronajat. 
De Naturalista ha végig meg-maradfz, 

Ноllégyena pokol, hidd-el, hogy ra akadfz. 
Nemléfzen fzükféged Cambiaturara, 

Nem-is fogfzkбlteni egy pénzt-is postara. 
А. Коrmos Angyalok majd-el repitenek, 

Es kabinetyekbe meg-melegtenek. 
Кnnek mär meg- mondtam, valamit akartam, 

Тan l6 vakarбmmal jól meg-is vakartam. 
Indiferentista all mostan elöttem * 

тöltesimet pedig amarra ki-lattem. 
Jó hogy vele fokat én někem puskarni 

Nem kell; miyel könnyй бtet megalazni. 
мен idaeajiban 6 felette fregény, (geny. 

Кs oНу кёппуй, bär mint mellyik hornyák le 
- 

- 
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Ide's от вн mint ama fait féreg, 

№em tudgya a mit tart, hogy a tsuра mèreg. 
Меrt баztat tarttya, hogy kёfz mindenthinni, 

Еzen fok fele it egy tzelhoz fog vinni. 
Кerefztények közōtt léfzen б kereiztény, 

DeТörök Orizagba más mar a hittörvény. 
Оtt tartani fogia immar az Alkorant, 

Меккaba-is el-megy, és teizen Caravant. 
На Аmerikaba talal tévelyedni, 

А vad emberekkel ottan egyveledni, 
Еzekkel a Napot fogia imadani, - 

Еejét, térdèt vélckennek meg-hajtani, 
А&quot;Zsid6kkal pedig majdМеssiast varia, 

А'bolondok tantzät latni, hogyez jaria. 
О a köpönyeget mindenkёр&quot; forgattya, 

Вolondlag mafzlaga a fejet bolgattya. 
Аzért - is okossan vele éppen banni 

|Nem 1ehett:hanem tsak meg-kelletik fzanni. 
Еret fzükfёg vagni mind nyelvén homlokan, 

Ноgy haez fem hafznal, kerni kell azutan 
Кónyörtilб Istent, hogy meg-vilagitsa, 

Кegyelmezzen něki,jobb titra forditsa. 
Мar most efztrengamra jönnek itt a Frantzok, 

Futhatnak vefzfzбmón mert igen virgantzok. 
Мёg nagyobb bйntetést бk érdemlenёnek, 

На hatara völna Isten kegyelmének. 
е&quot; Меnnyei Felfég, jobbйlasok varia, 

Кegyelmébйl 5ket бki fem - is zärja. 

G ; 
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На bйnök el-bazyvan még masokba ternek, - 
Szбr zsakba öltözvёn botsanatot kernek. 

&quot;Sa Ninivitakat fogjak бk követni, . 
Lelkeket nem fogjak karhozatra vetni. 

Vajhailly fugallas fogna - el fzfveket, 
Jobbra valtoztatnak kezdett életeket. 

De meg - atalkodott tan az бfzfvek mär, 
Меg-jobbfthatatlan lefz ielkeken e kar. 

Мі6lta Világ all, fenki gonof2fzabbat 
Nem tett 6 maloknal, fem atkozottabbat, 

Кlsбben tagadgyák бk a nagy Or istent, 
Ноgy mindent teremtett, alnakebbe ellent. 

Naturalistakkal itt edgyйtt tartanak, 
Naloknal a' Nёрnek, de többet artanak. 

Меrtazok magokba tartyak a mit hitznek, 
Ноgy mások azt hidgyék,fenkit ra nem vif2nek, 

De Frantzok a Nepet fok tündérfégekkel 
Vakittyak, biztattyak gyónyörйfёgekkel. 

Ragyog6 fzin alatt a vad fzabadfagot, 
Ніrdetik elбttōk mint leg - fбbb j6fagot. 

Тermètzet fzabaddā mondgyak бket tette, 
Nem mastбl tsak tбle ki-ki eztet vette, 

Еgyember olly ember valamint a masik, 
De hajóba foga mint massë, nem vasik, 

Sбtt ha jarma alatt masnak nyág, stile füg, 
Illyen marnem fzabad, mert labān vagyon nyág. 

Illy atkozott hamis Principiumokkal 
Vakittyak a népet, nagy alnok(agokkal. 

Кöz nёрnagyobb réfze tigy-is tsak tudatlan, 
Вё-fafvia e mérget az -is ki artatlan. 

** 
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Еzen tanitasnak küls5 fzine fényes, - 

А&quot; Frantz nёрpediglen magaba-is kényes. 
Fényesfège tetzvén, ezt mingyartbé - vefzi, 

De éppenez ältal magat rabba tetzi. 
Аz б Тddósaik, hogy tzélyokat ériék, 

Еgy mérбvel a vad fzabadfagot mériék, 
Моndgyak:hogy a Vallas Papok költemёnnye, 

Меlly ember fzfvének kinzбkelevénnye. 
Nem izikfёg, azttartyak, Кirályok legyenek, 
- мindent akaratiyokfzerent, hogy tegyenek. 
Мен mint mäsemberek вk-is oily emberek, 

Nem illб figienek töle fok ezerek. - 
Рhilosophiajok ellen itt fel - kelek, 

Мinterбm engedi fzembe fzalok velek. 
Кi -takarom annak minden hamisfagat, 

Меg-mutatom (zemre belsб älnokfägät. 
Ноgy van Isten, aztat fellyebb meg-mutattan. 

Ноgy mindent alkotott meg-bizonyftottam, 
А’termètzetet-is, hogy бteremtette, 

Мinden mire néziink léttêt töle vette. 
De allatafimat hogy ha бk meg - vetik, 

Меg-tzâfolás nélkül helytelen nevetik, 
Вatranitt ki - mondom, hogy бk balvanyozбk, 

Оrök karhozatot népeikre hoz6k. 
міg Моуfes Islennel a begyen milatott, 

Кit61- is kezébe kèt tabla adatott, 
Аrany borjat addig a nёре бntetett, 

Еgy magas ofzlopra ez fel-is têtetett. 
Latván Моуfes; népe tantzol körilötte, 

А’Таblâkat mingyari a fóldhöz ütätte. 
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Меrgelбdótt, latvan Izraёlbaivanyoz, 
Istennek e boriit lennie arányoz. 

№agyobb balványozбk fokkal-is a Frantzok, 
Вotränkofztat6bb - is ezeknek a tantzok. 

Меrt бk egy fatal leanykat, de fzépet, 
Оizlopraemelik, 'sez eleven képet 

Тartyak fzabadfagok Isten Аfzfzonyanak, 
Моndgyak nints hatara az á hatalmanak. 

Е'pediglen mutat bija tekéntetet, 
Мivel fél-mefztelen, illy fel- 5ltöztetett. 

Тіfztelik nagy äröm kiältāsok közótt, 
Тalan azert? mivel fajtalan öltózótt. 

А&quot;Кarmannyбl (*) tantzot körtilötte järjak, 
De itt (zeméremmel fzemek bě nem zarjak. 

бnnepět igytartyak vad fzabadfagokпак, 
Нire fints közättökаz imadiágoknak. 

Аzigaz Papokat orizagb6l ki-йzik, 
De a kik egyarint a rofzt velek füzik, 

Меg-hadgyak, és hitet kell někik le-tenni, 
Ноgy velekКarmanyol tanzba fognak menni. 

Szabad-is czeknek mär meg-hazasodni, 
Меrt tigy mond: Világnak fzikfёg fokasodni. 

(*) А' mostani dj formaba бnterert Еrantziak, egy tij 
tantzot gondoltak-ki, eztet бк Каrmanyolnak neve 
zik, egymás kezet fogvän kerëkbe tantzolnak fza 
badfágok fāja, vagy - is isteи Аfzfzonyok körйl. 
Вzen tantz nötäjära egy éneket akkor énekelnek, 
a mellyet az altalok meg - бlettetett Кirálynёjok 
ellen munkaltak , a mellybetsak Madam Capetnek 
nevezik бtet. - - 
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А&quot; (Zabadfag fajat, fok helyen filtetik, у 
Меlly alā az iffiti népegybe gyijietik. 

Пtt-is az ünnepes vёghez tsak figy mégyen, 
Ноgy Izabad mindennekakarmelly rofzttégyen. 

№ints az Ur Islennek fohol -is Тemploma, 
Еsfzent fgéjёnek fem hire, fem myoma. 

А yad zabadfagnak all yпagбgāja, 
Меllybe életztetik a nep babonaja. 

Вdja s zabad élet it predikaltatik, 
А Nagy Ur Istenrolegy iz6 femhallatik.cgyen. - 

Моndgyak;hogy egyember, mint mas, olyan lé 
Пlбegy бgy mint mas mindenbe réfzt végyen. 

Еgy zabadfagban -is kell někiek lenni, 
Кülömbfёget köztók nem kelletik tenni. 

Igaz: minden ember testbйl, 1élckbйl all, 
Nints fzárnya, labān jâr, levegбbe nem zäll. 

Ноgyebbe egymäshoz hasonlбk, йgy vagyon, 
Frantzok Systemaja még-is tsalard nagyon. 

Меrt az emberi Ncm hogy meg-fzaporodott, 
Аz Or Isten někik Vezèreket adott. 

Szabott törvényeket, mellyeket meg-tartsak, 
Еsa Vezèrekmek fejeket meg-baitsak. 

Вékбk e törvények korant fem valanak, 
Е&quot; Felfégtбl azert nem -is adatanak ; 

Ноgy emberi Nemnek (zabad akaratiya 
№e légyen, es rabfag légyen allapattya, 

Defzabadfagaval hogy vif2fza ne ellyen, 
Аdott törvényeket, és hogy tбle fellyen, 

Vezerek vigyaztak meg-tartatásokra, 
Ноgy ne futhassanak karhoztatasokra. 

* 
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Ut6bb e Vezèrek Kiralyokka lettek, 
Sokan Сsafzarokka, mert érdemet tettek. 

Le azert, hogy бk illy néven neveztetteк, 
А&quot; tбrvényt tartani le - köteleztettek. 

Мär kérdem : Frantzok közt a hatalom egy - ё ? 
Esa&quot;2abadfäg-is nem különbózik-ê ? 

А Nemzeti Convent mért allott tehat fel? 
На egy fzabadfaggal mindennek elni kell. 

Аzon Тanāts, melly all öt fzäz (zemelyekbil 
, Мit jelent? mértnem allaz egёfz Nemzetbйl ? 
Nem de a Conventel, ezek Ministerek, 

А&quot; kik fzabadabbak mint a póremberek: 
Наtalmassabbak-is, fzabnak törvényeket, 

Теrbesseket pedig, s nasyon keményeket. 
Еzen tärvényeket melly p6lgar ält-hagia, 

Аz ollynak Gvilotin mingyartnyakat vagia. 
Мar minden polgarnak zabad-ёezt tenni, 

А'mit ezek téfanek? olly erбsnek lenni? 
Тudgyuk; bogy nem fzabad, tehat a fzabadfag 

Наmissan festetik közták, melly alnokfag. 
Моndgyak: nem hamissan, mert minden Мinister 

Роlgar nevet visel, mint minden mäsember. 
Крpen ezen nèvel vakittyak a nêpet, 

Вs ezalatt raknak někik fogб lepat. 
Меrt mért a polgarok tehat nem egyenlбk ? 

Мёrthatalmassabbak köztók nèhány izäz fбk ? 
Szép fzabadfag! mivel ezek fokkal birnak, 

Кik alattfokezrek mäsok nyögnek, firnak. 
Еzen fzabadfaggal бk magok Кіrallyät, 

De inkabb mondhatni magok édes Attyat 

. . . 
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Меg - 8ltёk; bё-hoztak a vad zabadfagot, 
Ноgyfgy dzhessenek minden гоizizafagot. 

Szintén fgy baniak бk, а Кirálynéjaval, . 
Оrfzágoknak kegyes &quot;skegyelmes Annyāval. 

Мет akartak, mondgyak, lennie jobbâgyek, 
Fejedelem nélkül lagyabb lefz az agyok. 

Оh ezen polgarok mint meg-vakittattak 
Меrt igaz rabfagra mostan adattattak. 

Еlégtelen vagyok, e Fejedelmeknek 
Нogy ki-tegyem zamat azonkegyelmeknek, 

Мagok jobbagyihoz, mellyeket mutattak, 
Мint Viznek arjait feiekre folytattak. 

Тёfzem: hogy lett völna němely rövidfégek, 
(Noha nem v6lt) пуomtak völna nehezfegek, 

Кelletett - é mingyart gyilkosoknak lenni? - 
- Fel-kenett Fejekkel fgy banni, fgy tenni, 
Меg-tiltva vala -é a kerelem йttуа? 

№em alla-ё пуitva a kegyelem kйttуа ? 
На mit fzenyvedtek -is, tsak egytiil tenvedek, 

Еsedezni hozza mindenkor mehettek. 

Еzen Király pedig olly kegyelmes vala, - 
Ноgy бjobbâgyiért mind éle, s mind hala. 

А&quot;кirályné velek mindёg kegyessen fzólt, 
Кlég! hogy Маria Thrésia lanya volt. 

Мfga'Кirály éle jobbâgyinak vére х: 
Nem öntetett; foha halalt egy fem ére. 

Моstanegynéhany fzäz Fejedelmek vagyon, 
А’kiк e nemzetet fanyargattyak nagyon. 

Еzek mind polgarok, polgarokat пуйznak, 
А'nagy fzabadfag közt rajtok fokat hйznak. 

&quot;. 
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Nem tudgyak, kegyelmet kitiil, 's hol kerjenek, 
Аvagyigazfagot melly mбddal érienek. 

Мint fok babak közätta gyermek hogy el-vetz, 
Instans polgaritt-is, olly eleg-tételt vefz. 

Nem-is lehet maskёр, mert mind Tyrannusok, 
Меnnyit élettek-meg, famlalni völna (ок. 

Меrt a Gvilotintil annyi nyakaztatott, 
Ноgy vérek Parisba malmokat hajthatott. 

Мёg most fints fzйneteezen gyilkostagnak, 
Illyen a gytimбltse a vad (zabadfagnak. 

Тsudalni kelletik, egy illy bбlts Nemzetet, 
Illy gonofzfagokra, mint vetemedhetett. 

Jól tudgya a világ az о Мепtorait, 
Кn fem nevezem - нleg azok Authorait. 

De intem; hogy ki-ki magät бja tбlök, 
Меrt fzent igaziagal mondhatom felбlök: 

Нogy бk бj Sodomat, es nem mast épitnek, 
Меllye1 Аcheronba fok leIket meritnek. 

Vagyon бnékiek még -is fzabadfagok, 
Меlly minden kereizмёnytrettentбVadfagok. 

Меrt fzabad az Istent,'s vallast meg-tagadni, 
Вtijafagra, в minden roizra magat adni. 

мentsen-megaz Isten ilyen Гzabadfagtбl, 
Jutalmat pokolba vehetб rablägtól. 

Сolléga Uraim, mostan mar hallottak, 
А miket mondottam, tudom meg- fontoltaк. 

Altal lathattyak hat, foria embereknek, 
Ноgy, es mért változik,'s miokaezeknek. 

А dfь 
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А&quot;dib dab könyveknek az 5 olvasasa, 

Меrget önt a fбbe oda bё-hatasa. 
А&quot; testnek tagiait egélzfzen bé - follya, 

Еrбfzakkal mergéta zivbe bё-tolya. 
Ноgy hapedig egyfzer a fzfv immar merges, 

Аkkor minden tagok, mёg az éfz-is férges. 
Мär a jöba Гoha fem 1ёfzen aland6, 

Наnem gonof2fagra, nemtsak letz hajlandб, 
De üzni-is fogja, mig torkig nem mertil, 

Vègre karhozatra fzegёny lelke kertil. 
Еzen karos könyvek, a vad fzabadfagot 

Оltyak-bé fivekbe, mint annyij6fagot. 
Аz Isten hatalmat meg - alatsonyittyak, 

Тermёfzetnek mindent, a mi lett alittyak. 
Еmbernek a'lelke, hogy meg-hala testel, 

Völna mint a marhak tsak оIlyanesettel. 
Моgy ha az iffiak vefzik a kezekbе, } 

Оlvasvan meg-tartyak emlékezetekbe. 
Меrt tettzik б někik tündérzet festéke, 

Мivel fzabadda letz fenyftёkek fёке. 
Вs fgy edgyikerre, a más amarra fut, 

Міglen kinek kinek a réfze ki-nem jut. 
Velzi-is mindenik, nints mar fegedelme, 

Меrt el-hadgya бket az Isten kegyelme. 
Szülök tanitasit ezek el - felejtik, 

Еgy gonofzb6l masba magokat be eitik. 
А&quot; rofz tarsafag-is még ezekhez jarйl, 

Еz-is veizedelmes portёkakat arйl. 
Н 

3 
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Еzekaz okai a’fok változásnak, 

Netulajdonitsakezeket бk. masnak ; 
Еgyedal magoknak, sazon gazkönyveknek, 

sarot, taraatagba nyert fesletfegekпек. 
А paratzti Nem-is haezeket Jattya, 

Еieint ez ugyan tsak a fzäjät tat'ya; 
De végtèreezen pèldaкat köyeti, 

А jó intéseket, kerelmet, meg- veti, 
Мint a izilaj marha rugdos minden - felé, 

А vad izabadfagnak mбdgyat veй elé. 
коrtsmaré kortsmara megyen, kothelyкodik, 

суilkol, oroz, a hol lehet tolvajkodik. 
міglen fok közülök vagy akafztó fara) , 

Nem keral, avagy -is h6her pallosara. 
Пtt Philolophusok | ketekhez fordйlok, - | 

Nem massal, hanem e kéréssel jaralok. 
Valamerre ketek fognak jarni kelni, 

Еzarnyék világba miglen fognak eini, - 
Аzififagot mindenkoroktassak, - 

мі a rot, mia 6, nékik meg- mutassak, . 
А'rof. könyv mellynagyon veizedelmeslegyen, | 

Аzok olvasasa bennek melly kart tégyen. 
Еsmériékaz Istent, és бtet imadgyak, 

А Naturalismust kerüllyёк, йtallyāk. 
szeressék а кirályt, és a Hazajokat, 

fgy algya-meg Isten бket minnyájokat. 
тёыbetakartf.6lni, mert vбlt mar meg-hevйlt, 

Dee hevilésbe el-ajült, soldalt dilt. 
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кшвмтzЕршк РАвловленus. 
4 Notariust djйlardból /e/ - ebre/?tik, de na 

gyon ro/t/tal lepen, Kara fele/eg, Toty 
porköert дгдтезt kйldene Getzbe, de ті 
pel тdr az elök /?dтdbйl ki - tдróttetett, 
Szathтdr иdrosaba Feldtserert, az az: 
Вorbelyert kйld. Egy/zerятind Toty 
Доrkблаk - is erete le - trattatik. \ 

- - 

Нов, а Nótarius a fóldón el-terdit, 
Мinden, a ki latta, nagy banatba merйlt. 

Аzt veltek, hogy lelke ki-ment mar testébй, 
Меllyért majd mindennek köny tsordilt fze 

Меrt elevenfeget fzine nem mutatott, (mebйl. 
Нalvanyfaggal vala ortzaja futtatott, 

Szeme bё-vбlt htinyva, egy tagia fem mozgott, 
1ёlekzetet fem vett, mellyen vérek posgott, 

$zбllott Szelfd Andras; orra meg-kékellett, 
Оtet a gutanak meg-йtnie kellett, 

Аngyalos falunak a Nótariussa 
Меg-fogtaa kezet, nézte a pulsusa 

Jarna-ё? fel - kiält! ё11 a pulsusa jar, 
А&quot;fzfve-is dobog, nézzeakär ki bar. 

Тsak el - aitilt, nintsen něki egyébb baja, 
Illyen ajйlgat6 az беgёfz faja. 

Н a 
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А' konyhaba vala Klāra felefёge, 
Nem tudta, Uranak tärtént betegfёge. 

Рёntek nap völt, épen egy ketseget bontott, } 
А melly - is leg-aläbb nyomott ötven fontot. 

Меg-hallvan a larmat, bё-menta’fzobaba, } 
Latván kedves férjet lenni ajultaba, 

Кialtott, htizzak- le minden ruházattyat, 
Fris vizzel öntózzék az бabrazattyat. 

Мig vetkeztetése б něki meg-esett, 
А Gyarmati kovâts fris vizet keresett. 

Latván ajt6 megett hogy egy kupa alna, 
Gondolta, hogy vizet abba maid talalna. 

. А'kupa fedelet lassan fel-emelte, - 
Оrvendett, hogy vizzel aztat tele lelte, 

Fel-kapta hirtelen, végig önté mingyart 
Мint a fбldón fekitt, denagyon pörйljart; 

Меrt a Nбtariust, latta, csikok leptёk, 
Вs hemzsegeseket eget testen tенёк. 

Меg-ijedta kovats, fzidta а Сsikokat, 
Мarkaval kezdette fel-fzedni azokat; 

De kezei közül mind ki-tsizamlottak, 
А Notariusra meg vif2fza hullottak. 

Féltek, hafzajāba be-talalnak maizni 
Rolz lefz; ha gyomraba fognak hadarafzni. 

Defzerentséjekreitt magahoz tère, 
Кedves Klārājāttil inni vizet kére. 

Аdott néki: ivan; kevessé jobban lett, 
Szaraz feier ruhat magara mingyart vett. 

Еrreaz ägyaba бtet le - fektették - 
Маг nem-islarmaztak, пуйgodniengedték. 



ттт 
Кlara a kovatsot itten meg-tamadta, - 

А&quot;többi-is azert бtet pirongatta. 
А&quot; mint tudta, magat бtsak йgy mentette, 

Кlarara tamadott, mert nem jelentette, 
Ноgy tsikok völnanak öntve a kupaba, 

&quot;Směrtaztat nem tette inkabb a’konyhaba, 
А&quot; midбn a kupa fedelet fel-vette, 

Ноgy tsik völna benne, azt éfzre nem vette, 
Тsak egy femmozdult- meg, tan akkoraludtak, 

Аvagy a filökbe, бk egymasnak figtak. 
Szбlt megintlen Кlara; de figy meg- önteni 

Кі latta? egy kupa vizet ra dónteni. 
Тsak kovats ked, latom. nem tud orvosolni, 

Jobb-is, ha vasat fog mindёg kovatsolni. 
Felelt; de jólesett, mert fel - ébrefztettem, 

Міhent a csikokat rea erefztettem. 
Farkokkal azorrat, lattam mint tsapdostak, 

Nem a viz, deezek, бtt életre hoztak. 
Szavat tsak halgattak, nem tчdtak mit tenni, 

Latván Klāra, dél van, ideje van enni. 
Frissen vendéginek б atztalt terftett, * 

Вort -is pintzéjébe kors6kba meritett. 
Fel-is adott mindent mingyart afztalara, 

Gazdalkodast bizta a Collegajara 
Uranak: ettek -is, j6 heiye petyével, 

Меg - töltvéngyomrokat a nagy ketsegёvel. 
Каройta levébe fбzte a csikokat, | 

Szбlta kovats, etzfzik most a Doctorokat. 

Н 3 
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Еzektamafztak-fel Nótáriasunkat, 
Моst pedig gyógyittak ki-йrilt gyomrunkat, 

Szбllott Szclid Andras, egyék ked jobb leizen, 
Міglen illyen bolond beizedeket tëtzen. 

Аz afztaltбl hamar, minnyájan fel-kбltek, 
А&quot; bójt elefёggel mivel mar meg-tбltek, 

А Nбtariusnak agyahoz menёnek, 
Кófzónetet a jб ebédért tevènek, 

Пе itten tsak hamar, megint meg-rémiltek, 
Меrt nagyot kialtott, a' mellyen el-litek, 

Ноzza futott Кlara, kérdczte mi baja, 
Нogy illyen hirtelen esett olly nagy jaja. 

Lelkem Klāram! fzбllott, a gyomromat fzйria 
Valami; бgy tetfzik, fzfvem-is alt fürja, . 

Е1-fzenvedhetetlen fäjdalmat fzenvedek, 
Ugy tetzik; hogy belsбrёizembefenyvedek. 

Jaj mingyart meg-halok! megint fel-kialta, 
Меm vala fem fekte, fem alte, femalta, 

А Lazari Мolnar, latvan az б kinnyat, 
Szidta a'kovâtsnak teste minden tsinnyat, 

Szólthozza, ha meg-hal! okatsak te lefzel, 
Меllyért -is az Egiil nagy bйntetest veizel, 

Меrt hogy a csikokkal meg- бntéd ortaajat, 
Ra пёztem, estatva lattam lenni zájat. 

Вizonnyal vagykéttsfk bё tsйfzott gyomraba, 
Моst mordossak, nem tud mit tennikinnyába, 

Мonda Csebres Мihály, e maskёрpen nem lefz, 
. А. fzegény Сollegam majd artatlan el - vefz. 

Кі mondgya-meg! бtet miként festhetуйк, 
Тsikokat gyomrabil ki hogyaa vehettytik, 
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Sz6ltРertzeg5 Міhaly; tudom, hogy a tsikok, 
Rsezekkela zбld, 's minden-fele gyikok ; 

Ноgyaz édes tejet, és hagymat fzeretik, - 
Еzzel lyukakb61-is, бket ki- vehetik. 

Тöltsiink hategy tserёр talba ëdes tejet, 
Vessiink belé egy par veres hagyma fejet. 

А&quot;Nбtariusnak, kötelet labara 
Кässtink, és vonnyuk-fel бtt a gerendara. 

: А tejestal fбldón, feie alatt légyen, 
Тattsa-fel a fzajat, majd mind abba mégyen 

А’tsik a gyomrabil, es fgy meg-fzabadal 
Мinden fäjdalomtil: mert minda talba hйl. 

А&quot;kötélt labara, kezdtёk mar hurkolni, 
Кetten meg-is fogtak, kik fogjak fel-tólni. 

Реrtzega Mihály vбlta köté! hurkol6, 
А kovats, а Моlnar, pedig a fel- tol6. 

De meg-ada někik itten bezzeg Кlara, 
- Кonyhājāba akadt egyj6 hasab fara. 

Glodany Urfzaltitten, hazbil ki-fzólitä, 
Еgyarannyal Klāra бtt arra inditä, 

Ноgy verje-ki бket e faval hazabйl, 
Міglen a tstkokat ki-йzik Urabйl. 

Арiāt-is meg-aliОlâh egyaranyért, 
Кlāranak örömmel zolgält-is annyiert. 

А&quot; hasab fat itten kezébe-is adta, 
Мaga a moslékos dézsajat fel - kapta. 

На jól tudta verni othon a fa Т6kat, 
Ra rakta hätokra itt az Оlah kötät, 

x * 
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Кovatsot, а М6lnart,'s Vamost egyengette, 
Нamar-is hāzaból, ki-йzte kergette. 

Мindenike a mint a fzobabil futott, 
Кlara moslékjab6l mindeniknek jutott. 

Szólt Urfzul, nomar most tires a ked haza, 
Jól viseltem magam, tigy - ё fuponyaza ? 

Igenj61! köfzönöm! fz6llott hozza Кlara, 
Nem vonnyák Uramat mar бk gerendara. 

Аtzfzonyom! többit-is hazadb6l ki-verem, . 
На faradfagomért, még illy bérem nyerem. 

Nem kell: emberfёget mivel ezek tudnak, 
Deazok.gorombak, 's egéfz nap hazudnak. 

А&quot;tёbbit hazanal meg- is tartбztatta, 
Мivel okossabbnak ezeket tartotta. 

Е1-menea kovāts, М6lnar, es, Vamos. 
А&quot;tzekerbe oily 16, melly leg-rofzfzabb hämos, 

Аnnyi titlekeket nem vetz-fel magara, 
А&quot; mennyit Urfzul kentezeknek hātāra. 

Мind a harma Urfzult rйtil karomlotta, 
А'kovâts mérgébeezeket mondotta : 

Оlah! hameg-latlak valamellya Vāsārba, 
м Тsengerbe, Меdgyesen, avagy-is Szathmarba; 
Нidd-e1! hogy a költsбnt neked vif2fza adom, 

№em mégy Коmorzanba ёрkézzel, fogadom. 
- Тörät kariaidat fogod vif2fza hozni, 

КönnyenТ6kat verminem fog(z, sharangozni. 
А М6lnar hata-is kék vala, és dagadt, 

Вär brontes ember völt, elsö v6lt ki zaladt, 
Меfzfzirбl kiabält, hogy bofzfzdjat tбlti, 

На Lazariba jön farkat hatra költi. 

2 
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1.eg-jobbana Vamos, dolgat fzégyenlette, 
Мiveltifztfegbe van, azert nagyra vette. 

Ноgy бtet egy Оlah meg-merte dongatni, 
Кёt karjat nem piria olly nagyon légatni. 

Меg-eskiidt;e dolgothogy könnyen nem hadgya, 
КirályiTablanak eleibe adgya. р 

Меrt fz6lt: ez Actus majoris Potentiae, 
Еztet egy Оlahtil el-izenvedheti-é? 

А’Туukodi Меstert kérte, ne fajnallya, 
Еs peremptorié, бtt certificallya. 

Dee meg-mondotta, hogy aztat nem tetzi, 
Меrt бtt - is meg-veri, azt a hafznat vefzi. e. 

Меg-paholt hatakkal végre haza mentek, 
Кёtség kfviil otton palyinkat ra kemtek. 

Мar az Utzän menvén, fenyegettёk Кlarat, 
Ноgy meg-adgyak něki a mosléknak arat. 

Dea mind a harmatmar most tsak nevette, 
Vitéz Urfzulyanak vallat veregette. 

Uranak fajdalmi ngyan tsak nem fzimtek, 
Sok - féle latasok, fzemeibe tiintek. 

Меrt hol farkanyt latott, hol pedig Меdvéket, 
Ноipedigten Tigrist, és többe féléket. 

Моst mingyart meg-ólik, ne hadgyák, kialtott, 
Оrtzaja holpiros, holhalvany fzint valtott. 

Nem-is zйnt vбlna-mes fok Fantaziāja, 
. Deaz Оrof. Рарnak völt egy Tincturāja, 

А' mellyet mint mondta, önnän maga munkált 
Theophrastesbe: ez arcanumratalalt. 

Н 5 
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Еgy itzés palatzkba егу metzfzely égett bort 
Оntótt, 's hintettebbe ket kanal puska port. 

Кevert még беbbe tormat ket kanallal, 
Нat tsere bogarat négy fzarvas bogarral. 

Мindezekre öntöttegy melzfzely пуir vizet, 
Еzzel temperalta a keserй (zet. 

Нёt hétig a naponeztet distillalta, 
Наrom tinyit apadt; ha aztat meg-latta. 

Szinig meg-töltätte kender-magolajal, 
Еztet - is kevervén, j6 avas juh vajal. 

Uira distillalta: latvan hogy fzepzбld lett, 
fi, Abb6l egy kanallal a palatzból ki-vett. 
Szint annyi Terpetin olajt töltött viziza, 

Е&quot;Тinctirat mala fok nyavalyās itzfza. 
На?nález azoknak, kik meg-bolondilnak, 

Кіk feregélyt zednek, fakról foldre hйlnak, 
Rof2 felefégénck ha ki ezt be adgya, - 

Вāranynak teizi ez,minden rotzt el- hadgya, 
Кeringбs ökróket egésfègre hozza, 

Lovakb6l rozs fergek ki- mafznak, oкozza. 
Нarmintz tseppet ebböl někie bёadott, 

-Вё vételek utan hamar el-fzunnyadott. 
Gondolkozott Кlara, hogy vele mint tégyen, 

Вs fegitfégère někie mint légyen. 
На memorvosolyak, meg-hal, lehet vélni, 

Оrvofaggal pedig бnem fzokott élni. - 
Sohajtottitt Кlara, izбllott: 6h be nagykár, 

Ноgyaz elök közōttТoty Dorkбnintsen mar. 
Кyavalyājān tudcm б könnyebbitene, 

- 

Оrvosfäg nёlkiil -is raita fegitene. 
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Мinap-is melly könnyen бrajta fegitett, 
Semport, fem tincturät бnem egyelitett. 

Тsak rea olvasott, és rostat forgatott, 
Мar mas nap ketek közt бpеrоlalhatott. 

Deoda vagyon mar, nints az élбk közótt, 
tagatudgya, lekehogyhovakбltözätt. 

Моst marizбllok, f.egёny Toty Dorkó dolgaról, 
Es fzerentsétlentil törtent Fatumarбl. 

Dorkбnakaz Аttya, vбlt egy Vasas Német, 
Гe annyahoz hazas hittel пеn köttetett; 

, Нanem бGyarmathon mivel Guartёlyozott, (*) 
Unalmas orakban vele trèfalkozott. . 

Мagyaran ki- mondom, б Zab gyermek vala, - 
Вs tзакetztendas völt, hogy annya meg-bala, 

Gyarmathon - is fzülte бtet e vilagra, 
Igy gyenge koraba jutoit ärvatagra. 

Еgy öreg kovatsnёe helyfégbelakott, 
А mellygyógyfigatott, fok bénat, fok vakot. 

Deaz egёfz Varos felбle tartotta, 
Ноgy boizorkāny völna, minden alftotta, 

Оzvegy Afzfzony v6ltez, gyermeki nem vбltak, 
Меrtezek Uraval régen mär meg-hбltak. 

Dork6annya ennek lakotta hazaba, 
Vele ott - is fekйdt бbeteg agyaba, 

Nala meg-is ha'a, el-is temettette, 
Dorkбt mivel fzép vбlt magaënak vette, 

Е&quot; nevelte бtet,tzifran -is järtatta, 
Меlly fzép leanyavan, mindennek mutatta. 

(*) Еzeu Gyarmath Szathmar vārmegyebe vagyon. 
* 
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Szép-is völt, nem vala a helyfёgbe paria, 
А'tantzot-is mondtak, hogy legjobbanjaria. 

Ноgy boizorkány völna nem mondtåk hejaba, 
Leg-nagyobbak közйl vala valбjaba. 

Мёg-gyenge koraba ezen Меsterfёgre, 
Тanitotta Dorkбt több más fesletfegre. 

Тetzett- is Dorkбnak, pompas palotakba 
Ноgy magattalalta, karpitos fzobakba. 

Вtf.akakon vele el-repult metzizère, 
Мagatarsainak gyülekezetère. 

Оttvöltazon kastély, mellyril most fzбllottam. 
Меllybe a palotāk völtak, mint mondottam. 

Ragyogtakazokba fok égб lampások. 
Fent épitett karba filtek musikasok. 

Lātott ott fok tzifra Urakst, Damakat, 
Кіk viseltek fényes, és draga ruhakat. 

Szerette, ezekkel kogy társalkodhalott, 
Szép Gavalerokkal, hogy бtantzolhatott. 

А&quot; kik б někie complementiroztak, 
Jeges,'s más frissitб, italokat hoziak. 

Felette nagy fzupé mindenkor adatott, 
Sok-fёletsemege afztalra rakatott. 

А&quot; fok italoknзk nagy vala bölege, 
Пde gyiilt, эzt vélte, a világ fzépfёge. 

Меrges Аfzfzony vala ezen vén kovâtsné, 
Szomizedgyábalakottegy ajtatos Аtsnё. 

Jól.tudtaez, hogy бубlna nagy boizorkany, 
Еe hogy бtt dolgába fegitia fatany. 

Sokat intette ez, hogy babonafāgāt 
Нagyna-el, ne izné rйt botzorkanyfägät. * 

y 



125 
А fregény Аtsnéra, ezekért fel-indelt, 

Еgyfzer az udvaran labarбl le - is hult. 
Аz Ura ölébe fzobājāba vitte, - 

Меrt gutaitésnek eztet lenni hitte. 
Nagy fajdalmak miatt tapot fem mehetett, 

Sött nem - is tilhetett, és nem - is tekhetett. 
Нarmad nap mint féreg egybe gombolyodott, 

Мind keze, mind laba ötzve fugorodot. 
Мárakkor az Аtsné mingyart être vette, 

Ноgy fok intésiert беzt tselekedte. 
АzАtsné Uranak, dolgat meg- mondotta, 

Меlly fok kart tett immar, mind elб hordotta. 
Мivel gaziagar61 бtt gyaкran intette, 

Тsak azert mérgёbйl most köldussa tette, 
Аz Ura femmit fem tudott dolga felбl, 

Jambornak tartotta бtt, mind kivil belol. 
Меg-tudvan gazfagite nagy boizorkānynak, 

fräsbabё-adta a Vice-lspanynak. 
Szolga - Вfrбt küldóttmingyart inquirálni, 

Vadgya ha igaz - ё, azt investigalni. 
Sok völtitta Тanй, mert foknaktett nagy kart, 

А’ folgabfrбitt több idбre nem vart. 
Мёg azon nap ötet meg-kaparittatta, 

Еgy rotz talyigara fel-is tafzittatta. 
Кét hajdú Еrdбdre бtet el-kisérte, 

Еgёizaddig laba a foldet femerte. 
А' rabokmak hamar lett Revisiója, 

Мar elébb meg-esvёn Inquisiti6ja. 
Irtбztató dolgok jättek - ki ellene, 

Аzokat le - itni fok idō kellene. 
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Пgyan azèrt mingyart, a Nemes Vārmёgye 
Jónak ftёlte, hogy dolgat elбvegye. 

Nem akart fzép mбddal femmit-is vallani, 
Вar a fok tantikat lattaitt allani; 

кik minnyájan batran eskiidtek fejére, 
Нogy fok fzegényeknek völt vefzedelmère. 

De mihelyest vontak ötet torttirara, 
Мindent, valamit tett, ki-vallott magara. 

Меg - valla koldassa, hogy az Аtsnět tette, 
De meg-is érdemlett biintetését vette. 

А Szathmari hóhér; her Johan Lefkotzi, 
Меg- ёgette бtet; in facie loci. 

Latvan Dork6, hogy az бnevelб Аnnya, 
Кі Сzeheknek vala egyik Каpitännya, 

Sok kinzások ntän mint fel-perzselödótt, 
Пrtбztató esten nagyon meg-titбdótt. 

Szemeivel nёzte langok tsapdosäsät, 
Fileivel halla fzórnyi sikójtasat. - 

Lattatorka alatt, puska por mint lobbant, 
Кgбrakas fara teste mikёnt dobbant. 

А&quot;hamvat mint fzбrta hóhér fzerte fzéjel, 
Меllyértnem alhatottazon egёfz éjel. 

Тіzenkèt efztendös vala még tsak akkor, 
Мёg jбra-is mehet ilyen leanyi kor, 

Nagy izeget-is ütätte pèlda fejébe, 
Irtбz6 håborgast nemzettez fzfvébe. 

Кі- mégyen Gyarmathbй), fel - tette magaba, 
Ugy-is lett, mertel-ment masnap Ugocsaba. 

На egy betsületes Аfzfzonyfagot talal, 
Szolgalatyabahogy maid ilyennek b4-all. 
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Еgynéhany helyeket itten bé -is jara, 

Мёhany napok utan mené Fantsikara. 
Еgy nemes hazelottбlбtzara le-dilt, 

Udvarara vetvёn fzemét, nagyon el - htilt, , 
Меrt az haz Аfzfzonyat latvan altal mcnni, 

Сzehekbйl valбnak meg-esmerte lenni. 
|Nem merteite Dorkб бtt meg-fzóllitani, 

Тartván ; metalallya meg-haragitani. 
Меrt tudta, kovâtsnё hogy бtt fel-nevelte, 
Аzt is, hogy Gyarmaton mgst zegényt mileite. 

Аz Аfzfzony altala gyantiba eshetne, 
Ноgy majdб-is tigy jar, měltan-is fёlhetne. &quot; 

Аzomba az Afzfzony ki- ment az 0tzara, 
Vetvёn a zemeit ablakaaliyara, 

Ra esmert Dorkóra, a fejéttsóvalta, 
Оrvendett hogy ötet elevenen latta. &quot; 

Szobājāba mingyart kёz fogva vezette, 
Оda van az Аnyad, figy - ё?aztkérdette. 

Szбlt Dorkб: oda van, arvatil maradtam, 
Gyarmatot feltembe mingyar el-is hagytam. 

Vallott - é én ream, avagy - is másokra, &quot; - 
№em tudom: hallottam, gyantifag van fokra. 

Меrt nagyon kinzottak, dehogy vallatiak -ё 
маяokat ki-adni, avagy meg-tudtak-ё 

Кiklennénk, kik vele vбltunk tarsafagba, 
&quot;Sholgyültünk együvé, lévén vigasfägba, 

Аzt fem tudom: tan tsak azert vettékelб, 
Аtsné romlāsanak oka vбlna é ó ? 

На ezt meg - vallotta, és hol tett karokat, 
Кs meg-nem adhatván ezeknek arokat; 

- } 
/ 
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Еzekért olly fzárnyen бmeg-ёgettetett, 

Нogy még a hamva-is fzéltül el-vitetett. - 
Аz Аtzfzonyfag fgy izóltezekre hozzāja, 

Аzatkozott Atsné, világ rйt tsudaia, 
Оkozta halalat e jó baratunknak, 
Semmitfemkellfelnйnkněkйnk minnyājunknak 

На rank vallottvбlna, mar mostiildóznёnek, 
Нallanank fokakat hogy mär kötöznёnek. 

De mivel mindenek tsendesfegben vagyuak, 
Нidd-el I minnyajunkat békesfёgbehagynak. 

те: mive! gyenge vagy, bator fzfvvel lehetfz, 
Ака, merre tettzik, kedved izerint mehetfz. 

Аzt nem-is almodgyak hogy te köztánk völnal, 
Наnem ha valahol gondatlantil izólnal. 

Detan magad alatt le-nem vagoda fat, 
ks hogy tsak lotsogion, nem azert tartolizat. 

Мar mosthogy hatettzik,nalam meg-maradhatfz, 
Вstarsafagunba velem-is mйlathatfz. 

Меg-köfzónte Dorkбаz б kegyesfégét, 
Аjänla mindenre givessen kёfzfégét. 

Оzvegy Afzfzony vala ezen Afzfzonyfag-is, 
Sokkal öregebb vбlta kovasnёnal-is. 

Еzen tarsafagba régen bё-fzegбdótt, 
Nagy tsuda ! hogyeddig meg-nem égetбdótt. 

Sz6lt Dorköhoz; Lanyom : manalam lefzgytilés, 
Пе nem 1ёizen itt tantz, fбtt léfzen réntilés. 

Szegeny kovatsnёert, aldozatot tenni 
Fogunk: gyätzba kelima minnyājunknaklenni. 

Сzyprus 
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Сzyprus Коizordkat teizünk a felinkre, 

Fekete tsuklyâkat pedig a testinkre. 
Кedves Baratnёink ittlefznek Вökénybül, 

Нalmibil, Aklibй, Vasaros Naménybйl. 
Szöllösril, Мицkatsról, Fekete Ardóbil, 

Вeregfzafz, Тsettfalva, Nevetlen falubil, 
Titza Ulakrйl-is, és Király-hazarйl, 

Тür Terebesrйl-is fokezekhez jarйl. 
Szafz falubil, Turtzral, jönnek Benёbйl-is, 

Тsaroda, Вadal6, Verchovinarйl-is, 
Е1-nem marad Getse, fem pedig Veresmart, 

Нidgyed, hogy matelzink egy ditsбfёgeskart, 
Еzen helyfёgekbйl Сompaniam lefz itt, 

Кälsa Värmegyékbil én nem htуtanfenkit; 
Меrt ha azokbйl-is mind idegyйlnёnek, 

Еz egéfz faluba бk meg - nem fernёnek. - 
Еzernél több-is van Szathmar Varmegyébe, 

Нat még Мarmarosba, Веreg, Ung megyébe, 
Ноgyigy vele belzélt, mär be-alkonyodott, 

Мinden munkás ember, es marha nytigodott, 
Нirtelen vastag köd hйlt a fold fzinère, 

Тan ez Айtonyfagnak tett mesterfégère, 
Аblakok tablait, ajtait bé - zärta. - - 

Nagy fohajtasok közt martarsait värta, 
Fekete poiztбval borita atztalat, 

Szintfgy karpitozta izobajanak falat. 
Тsak egy lampas függöttennek a közepén, 

olajba a kanбtz pislogott feneken, 
i 
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Igen fzomorй fénytez magatöl vetett, 

Sem est, fem pedig ёj nem kёрzeltethetett. 
Наnem tsakremegб arnyek lattzattatott, 

А&quot; néma tsendesfёg adott irtбzatot. 
Fekete rongyokat Dorkбra kötözótt, 

Illy kormos ruhaba maga-is óltózótt, 
Szomfzédok valanak mar eló alomba, 

iОltek бkitiketten, mint egy fr halomba. 
Leg-kissebb tsördülés, mozgas fem hallatott, 

Аnnalinkabb lämpas, fakiya fem latizatott. 
Еgyfzer a zobanak пуilik azajtaja, 

Jón-bёegymas utan a pokolnak raja. 
- Оizvefёggelezek ötven-hatan völtak, 

Deleg-kissebb fz6t-isegymäshoz nem zóltak. 
Кёрzelhet itt ki-ki mind annyi Мumiät, - 

Аvagy - is fold al61 ki - bйvott Harpiät. 
Rйt fzufzogast tettek, nem firtak, de nyittak, 

Еzzel magok közé neg többeket hittak. 
Vartak - is azokat nyughatatlanfaggal, 

De hogy nem erkeziek kivant hamarfaggal, 
А leg-fбbb közülök egy hofzfzй paltzaval 

Szoba közepère alla, nagy durtzaval. 
Lakasa Вökény vбltezen Аtzfzonyfagnak, 

Меrte helyfёg felzke a boizorkānyfagnak. 
Мörmögótt, haz foldgyet paltzājaval verte, 

А mitkivant, aztat hamar-is meg-nyerte; 
Меrt hazfбldgye ki- пуilt, onnat fist 16кбdótt, 

Меlly utän kénkб bйz, lang,tiz ki-йtбdótt, 
De meg-elegedett б még ezzel nem lett, 

Наnem paltzājaval több йtéseket tett. | 
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Ноgy harmadzorazzal meg-tsaptae vermet, 
Négy fekete könnyй legёnyitten termett. 

Szarvok völtezeknek, tan bāzassak völtak, 
Ugrandoztak: pr1 pr1 egyebet nem fzóltak. 

Еzek utan teve kemény tsapasokat, 
Мint kandirok teiznek, olyan пуivāsokat, 

Вkkor Proserpinaigen nagy pompaval 
Мaga jött ki, 's meg-alt néhany Furiäval. 

Forró tizes atzél korona völt fején, - 
Szint fgy munkalt farkany allott a tetején: 

Кёк, zбld fzinй langot okadott torkabйl, 
Ragyog6 tüz izikak izбrбdtak zajabйl. 

Кіgy6kböl öfzve font kofzorikkal altak 
Furiak körälte, sezek arra vārtak, 

Ноgy c Кirálynёjok mit fog parantsolni, 
Сharon hajójara hanyat fognak tolni. 

Тett mingyartegy tsapast itt egy réz yetzfzбvel, 
Кét Furia egybe, egy vas ferpenубvel 

Labainal termett, fzurkottolyafztottak, 
Sok бnt, bidós-kōvet, abba higgafztottak. 

А négy könnyй legényezeket kevertёк, 
Idot foha resten бk et-nem hevertёk. 

Еgynek а Кirályné meg-йtё a fejét, 
Меg-mutatta, resten hem tбlti idejét. 

А Кovâtsnё lelkèt a' lyukbйl ki- kapta, 
Itt a ferpenyöbe hirtelen bé - tsapta. 

: А Furiak abba ferényen forgattak, 
Ноgy titztüllyon, motskat fogбkkal fzaggattak. 
- 1 2 - 
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Пgaz; cyamah alatt jól meg-perzselбdön, 

Deitt fokkal jobban még meg- rбstölбdótt. 
Dea tarsalagnak könnye épen nem halt, 

Sött örvendett; latvan hogy a'lelketitztült; 
is a ferpenyobehantak falétromot, 

Ugy-mint meg-enyhitб,'stitztit6 Hastromot. 
Рroferpina latvan, figy foly aldozattya, - 

Ноgy Plutбnak ditsб hfrêt meg-hozhattya; 
А tarsafagelбtt udvaraval el-tint, 

Вs fgyaz aldozattovabb folyni meg-fzйnt. 
Меllyre a fzobaba hallatott nagy dörgès, 

А’hola fold meg-nyfltott leg-nagyobbzörgés. 
Меrt a bё-zärödott igen nagy zйgassal, 

Мintha fzéltül v6lna, a föld indйlassal. 
А'tarsafag erre nagy örömbe leve, 

А&quot; haz Аfzfzonyanak köfzōnetet teve; 
Ноgy az aldozatot illy fzépen tartotta, 

Меrtezt Proserpina maga meg-vallotta. 
, А kovâtsnё lelke, bar Gyarmathon meg-filt, 

De most bizonyossantudgyak, hogyidyezйlt. 
Меrt a ferpenyöbe le fбtt a rozsdaja, - 

Вs rajta meg-maradt tsupān a titztája. 
Меg-nyflt itt az ajtб, az udvarra gyültek, 
, Мint бfzfzel a fetskék, té til el-repйltek. 

А&quot;falról az Аf2fzony a pofztбt le-fzedte, 
роrk6 mindenekbе бtet fegftette, 

А gyafzt-is magokról mingyart le - vetették, 
Szokott ruhajokat magokra fel-vették. | 

5z6lt Dork6: Аfzfzonyom ! véghez mint fzépen 
Мiyel a Királynémagaittmeg-jelent. (ment, 
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Ugyan meg- mutatta maga nagy kegyelmet, 

Szegény kovâtsnёnak nytijtvan fegedelmët. 
бb be nagyon ragyos tizes koronaja 

pemeg-valom, otsmany minden Furiaja. 
Кtitdl vetzkendezneka kfgy6k fejeken, 

Végtilvégigtsйfznak nyakokon, mellyeken: 
Inassai könnyik, karhogy fzarvok vagyon, 

Еshogy a körmeik begyessekolynagyon. 
Е&quot;Кirályně mellé mások illenènek, 

i Кіk fényes ruhakbaparadéttennênek. 
Моsolygott az Аfzfzony, sigy fzбllott hozzāja, 

Кedves Dorkбm! vagyon ezeknek ruhája. 
Ноlnap maid bé - vitzlek az б Udvaraba, 

АИmélkodni fogol, bé - érvén varaba. 
Мёg foha fem lattal oliyan ékesfeget - , 

Мint ott fogollatni, sannyi fok fzépféget. 
А&quot; mai aldozat gyāfzos vбlt, s fzomorй, 

Nem illett fejiinkre ennél zбld kofzorй. 
Szint figy völtak бk-is a leg-mêlyebb gyazba, 

} Мint бtet illette ügy lépette hazha. 
Vizsgald - mega dolgot, itt is nagy pompattett, 

Меrt Кіralynё! még -is бgyafzt magaravett. 
А&quot; más napot tбltёk edgyüttnyājastagba, 

Оrilt Dork6, hogy maid mégyen vigasfägba. 
Нёt бrakor estve iltek vatsorahoz, - 

Szoba kültsät vette az Аfzfzony magahoz. 
і Міhent a vatsorat ketten el-végzették, 

Аz ajtбk zarait бk le - erefztették. 

} I 3 - 
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Аz Аfzfzony nagy tzifran mingyart fel-5ltözótt, 

Кezérenyakara gyōngyōket kötäzótt. - 
Sokkal fzebben Dorkбt, még is fel-tzifrazta, 

Оrömébe maid tsak nem a hideg razta, 
Fel-йltette бter egy ij pemetère, 

Мaga pedigfel - altegy fa gereblyère. 
Nуitva vбlt az ablak, azon ki- repйltek, 

Тиdtak, nagygyáies letz, annak бk örältek, 
А var kapujahoz hogy közelitettek, 

Цovaik alattok nagydn nyeritettek; 
Меrt mara pemetefzirke paripara, 

А gereblye pedig változott barnara. 
Аz eras vas kapu ki-nyflott mingyarast, 

Меllyen az udvarra mehettek mär bizvāst. 
А&quot; mint mind a kettб lovaról le-fzallott, 

Кét Gavaler, es kèt lovaiz marott allott. 
Еzek istalléba, lovokatvezettёк, | 

Аmazok karjokra karjaikat yettёk. 
А garaditsokon velck fel - menёnek, 

Тükär palotāba a mint bé - érének, 
Е1-fogta Dorkбnak zfvět a bämtlas, 

J6 hogy még a fejët nem érte kabйlas. 
Меrt barakar merre fzemeit vetette, 

Тsak nagy fény, s ragyogāsazokat fertette, 
Тrombitāk harfogtak, zengetta musika, 

Еorgott a fok tzifra Dama mint karika. 
Оtt-is tantzra vitte egy tzifra Gavaler, 

Кezdett-is testébe forni hamara vér, 
Меrt a tantzot jarta ez igen ékessen, 

Мinden mozdilasat tette б helyessen. 
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Тantzat el-vёgezvén, fб hajtasat tette, 

Еsmérnё-ё бtet? Dorkбtбl kérdette. 

Szбlt: nem vбlt fzerentsém mind eddig tifztelni 
Аz Urat, stantzārбlegekigemelni. 

Меrt még jobb tantzosta foha fem akadtam, . 
Вar fok par czipбket tantzba el-izaggattam. 

Тegnap jelen убltam en -is azon hazba, 
Меllybeaz aldozatment véghez měly gyafzba. 

Вn vagyok! kovâtsnёlelkèt ki ki- kapta 
А&quot;lyukh61, &quot;sazt a vas ferpenyöbe tsapta. 

Кn Рroserpinanak lakom udvaraba, . 
Udvari Kapitäny vagyok e varaba. 

Моst mingyart maga-is itt köztlink fog lenni, 
Меrt hivei közätt nagyon fzeret menni. 

Fel - häboriotta Dork6 fivet fzava, 
Gondolta, ez nem lefzemberekmek java. 

Szarvakkal vбlt tegnap, és hegyes körmökkel, 
Мaruhajarakott fok draga kövekkel. 

Тegnap mint ven botskor, olly v6ltābrazattya, 
Моstpedigolyanfzёр, mint Маius harmattya. 

Jóra zokottollykor a rotz - is változni, 
А relesбutan derilt napot hozni. 

Еzeket gondolvān, Afzfzonyāba bizott, 
Меg-nytigodott fzive, tiindérfégtil hizott. 

Нirtelen meg-nyflaittegy dupla ajtб, 
Кieztet meg - пуita, nem völt fereghajtб. 

Меrt ez Нerold vala, vбl: illy kiältassal, 
Jón az Udvar ! ki ki légyen halgatassal. 

} 

I 4 
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Мingyart- is myomabajättek a' Наtsérok, 

Fénylettek mellyeken az ezist pantzérok, 
Еzeket követtёk az Udvari Gardak, 

Ragyogtak valokon arany Наlapardak. 
Utännok meg jättek hufzonnégy inasok, 

Ultek a’fejeken dragan munkált fasok. 
А Кamaras Urak ezeknek myomaba 

Меntek, veres barsony ki- varrott ruhába. 
Еrkeztek utannok a nagy Ministerek, 
мind Hertzegekvöltak, snagymásFбemberek, 

Vala mindeniknek allonzs parochāja (*) 
Кétistakkel: köztёkle-Rigótt tsigāja. 

Fekete palastjok arannyal vбlt varva, 
Меllyel egéfz testek bё-vala takarva. 

Моst mar Proserpina a fok hop Damāval 
Меg-jelent, és ment nagy Prosopopaeaval, 

Jobb karjat Lucifer, a’balt Plut6 fogta, 
Сharon a nězбket kět felé tologta. - 

Тarejos négy farkany бket kördl vette, - 
А'het fejй Нуdraezeket követte. - 

Вallagott utannok Cerberus kutyája, 
Еnnek tarsa vala Acheron Bikaja. - 

Кі- mezive egyetlen, egy magy Gyёmant kбbil 
Vala Кoronāja, mellyet egy felyhбbiil 

~ 

— 

(*)АШопzs peruque. Frantzia z6, jelent oliyan ket is 
tбkós nagy parokat, a melly mind a' kéc vällät be&quot; 
takaria az azat viselonek, 

. « 

&quot;. 
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Vajt - ki Asmodaeus, a hova reitette 
Vulсанus, a midón ez бtet kergette, 

Сarbunculus valа Кirályi paltzaja, - - 
Меllyt bal keze tartott, Ofir vбlt almaja. 

Gyōngyōknek fzemei, mellyt rea rakanak, 
мintegy Görög dinnye olly nagyok valânak. 

1мёltófaggal minden 1épéseit tette, 
Рava tollas slepjët ket Dama fel - vette. 

Мingyart fel -is file fényes Trónusara, 
Меllyet kёizitettek e mai pompara. 

Еzt-istsak egy darab fmaragdb6l munkáltāk, 
МеllytАЕtna gyomrāba Banyatzi talaltak, 

Rubintb6l valanak ennek négy labai, 
Zafirral ki-rakva fzeglet 6ldalai. 

Рarantsolta mingyart, hogy vigan legyenek, 
А нni kinek tettzik, mind aztat tegyenek, 

Нallatott leg-ottan a musika hangia, 
Nem vбlt it a tantzba fenkinek - is rangia, 

Lucifer instalta, mennyen vёle tantzba, 
Мейllyón Тrбnusān, mint valami fantzba. 

Le-is jótt, és mingyart egy Verbunkostjärtak, 
А&quot;tóbbitantzosok, hogy vёgziek, nem vartak. 

Наnem бutännok ezek-is meg-raktak, 
Labaikat foka nem igen nyugtattak. 

De бk a Voltzerist leg-jobban fzerették, 
Мivelezen tantzot ok magok fzerzették. 

Меrt бk fzerte fzéjel mindétig keringnek, 
Ноl nem -is gondolyak mégott-is fetrengnek. 

I 5 
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Itten Proserpina Dorkбra ra esmert, 
Тsakfzolgallya hiven, monda, hogy nyerjбbért. 

Leg-ifjabb, leg-fzebb v6lt 6 minnyāja közótt» 
Тettzett mindeniknek, mert fzépen бltözótt. 

Мaga Plutónéki egy Ananafzt hozott, 
Оrömébe fzintén, fzinebe változott. 

Мёly pukli hajtassal azt töle el - vette, 
Rs strik paidiaba aztat be-istette. 

Nem vбlt itten fzuрё, völt még -is mit enni, 
Еnni valбt pénzen nem keletett venni. 

Völt Pastêtom, Тorta, fok - féle kotsonya, 
Мadar téjbйl kёfzйlt tzukrozott Tarhonya. 

V6lt itt minden - féle fok draga fitemény, 
Маkos kalats, türós, és kapofztás lepény. 

Мinden - féle borok, Каvё, Lemonadё, 
Мandola téj, jeges ital, csokoladё. 

Оldalafztalkakon mind arany talakba 
Аllottak; borok - is illyen poharakba. 

Nem - is kinaltattak бk fokat magokat, 
Меg-is tбltёk tires, és êhes gyomrokat. 

Еvett mindenike, tanyérara mettzett, 
Аzon bort - is itta, a mellyike tettzett. 

Тantzoltak még itten egynèhány бraig, 
Еzt tenni tanatsos nem völt virradtaig. . 

Меllyért Proserpina bitstit kezdett venni, 
Моnda: nem fokara, hogy velek foglenni. 

Мingyarast -is kiki indila ittyara, . 
Аz Аfzfzony Dorkбval a Vär udvarara 

Le-ment: mār lovokat ott kètzen tartottak, 
Нevedereket-is jól meg-fzoritottak. 
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Fel. alni kё 0,f öket fegftette, 

Меllyért mind a kettб kötzōnetět tette. 
Меg-indtilvān; hogy a vas kaput el-hagytak, 

Кantar fzarral magok loyait meg-tsaptak, 
Аzonnal mint a fzel, mingyart figy,fzällottak, 

Оt minuta alatt marotthon allottak 
Аz udvaron: Iassan mentek a fzobaba ; 

А’tseled akkor-is völt még aludtába. 
А&quot; (zйrkét, a barnat, egyfzegletbe tették, 

Le - vetkezvёn, agyba magokat vetették. 
Vén lévén az Аfzfzony, koran reggel fel-kolt, 

Мfg Dorkб fel-ébredt, abba fokidбtбlt, 
Кilentz бrät ütvén, б - is tsak fel - kele, 

Vigasfaggal feie akkor-is vбlt tele. 
КérdezteazАfzfzony; mond-meg, nytigodtal-ё? 

Es te valami i6t Lanyom almodtal-é? 
Vald-meg ! hatettzetté a hol velem järtal ? 

Оgy-ё! életedbe te illyet nem lattal. 
Sz6it: en erre nem -is tudok mit felelni, 

Szebb Paraditsomot hol lehetnelelni. 
Вe f2ёр Рroserpinal be gazdag Кirálynё! 
. Коrant fem lefzillyen a'Тörök Csafzárné. 
Udvara be fényes! 6h miként tändäklik ! 

Мinden gyónyörйfёg ott a fzembe ötlik, 
А&quot; migfogok élnie gyarl6 Világba, 

Тsak egyfzer lehetněk még ott vfgastagba. 
Szбlt az Afzfzony hozza: ne törd a feiedet, 

Тsak zabolan tudgyad tartani nyelvedet, 
Е1-vifzlek mégoda, 's még nagyobb helyekre, 

Меrefzteni fogod, fzemedet melyekre. - - 
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А’Тündércknek be vitzlek Осfzägaba, 

А Тsillag Vitěznek Кristāly Кastéllyába. 
А&quot;kapuja felett al harom fzivarvany, - 

Jadzikezek közótt zбld, s veres villamlanу. 
Рarnassus Nymphai udvarán fétalnak, 

Вs strazān nem mások tsak Grätziakalnak. 
Кöltenek kerttyébe a Phaenix madarak, 

Аrany skohomot botsajtnak bogarak. 
Аrany gyapjas bârânyt juhai ellenek, 

Нogy a nagy Udvarok vélek bé-tellyenek. 
Кzeket a Spanyol udvar elбl vette, 

Аustriai haz-isez utan az tette. 
Nagyobb pompa van it, mint Proserpinanal, 

Меrt itten tantzolnaka Н6ld Vilāgānal. 
Nem-is järnak itten, déren, avagy fagyon, 

Мivel Оrizāgāba mindёg Мäjus vagyon. 
Пde - is el.vifzlek, és több illyen masba, 

Denéma köfzikla légy a halgatasba. 
Аfzfzonyom ! ha mingyart melly kinokrahtiznak, 

Vagy gyenge hatamról fzjakat-is пуiznak, 
Мёg fem fzбllok, tsak hogy mindenйttlehessek, 

&quot;Silly vigastágokba veled el-mehessek. 
Néhany efztendeigilly fzёр tarsafagba 

Ноrd'ta-is magaval, startotta vakiagba. 
Аzomba věletlen б meg-betegedett, 

Иzonyu nagy kinok közt meg-is gebedett. 
Gereblyёién migelt, fokat fzält felyhбbe, 

Моstmartitztal lelke a vas ferрепубbe. 
Тemetése utan, Dorkó el-bitstizott, 

Мivel a menyével gyakran tijat hйzott. 

&quot; 

м 
* 

| 
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Тsengerbe keresni indult fzolgalatot, - 

А hol-ia 6 mingyart egy Таkatsmal kapott, 
Тіzennyóltz etztendós vala akkor 5 mar, 

Раrtaba fzёр Leany fokaig ritkän jar. 
Ugyanennél fzolgalt egy fatal legény, 

Gêtzbe lakottАttya, kinem yalafzegény. 
Тоy Pal vбlta&quot;neve, Pal völta fia-is, 

Меg-hбlt felefёge, tbbb más gyermeke-is. 
Ноgy hazasodna-meg, fiat arra kerte, и 

Deebbe fzändékat hamar el-is érte. - 
Мivel Palk6 Dorkбt, Dorkó Palt fzerette, 

Аzért Palkб Dorkбt hamar meg-kérette. 
Міhent meg- eskiidtek Hymen Оltaranal, 

Наza vitte; laktakaz Аttya hazanal. 
Аttya öreg lévén, tзак hamar meg-hala,. 

Еsigyháznak Ura immar maga vala. 
Negyven etztendeig jól éltek egymasaal, 

Меm vбltak egymäshoz foha håborgassal. 
Gyermekeket nékik az Isten nem adott, 

Gyakran mind a kettб panafzra fakadott. 
Еzért-is egymassal бk nemtzivakodtak, 

Isten akarattyan fzépen meg - пуйgodtak. . 
Ме2ei munkájat hogy ha el-vegzette, 

Аkkor a halójat vallara vetette. 
Gyakran a'Szamosba fogott ketsegéket, 

Тsukat, Pontyot, Dévért, és több e féléket, 
Тörtёnt: hogy бegy napel - mene halafzni, . 

Аkkor egyórvénybe bё-talala ma(zni, 
Еz bé-is tekerte a maga öblébe, - г. 

Оda-is fйlt izegényennek föyenyёbе. : 
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тбthfalus hidnal fogta-ki a Vamos, 
А&quot; mellynél dolgozott néhany napi fzamos, 

А&quot; vizbülki - htizni ezek fegitettёк, 
Теstêtegy fzekéren haza - is vitettёk. 

Нegy meg-latta Dorkб, labārйl le-esett, 
міkor hal-megб-is, minden arra lesett. 

м Еgy metzfzely palyinkat tбltöttek torkaba, 
Мёg-is magahoz tert, hogy le-folyt gyomraba. 

Falba verte feiét, a hajat Izaggatta, 
Вбgött mint a tehen, olly nagyon jajgatta. 

Végtère mint illik, бtt el-temettette, 
Fej-fajara nevet ki - is metzettette. 

De hogy бmeg - hala, igen jól-is esett, 
Меrt ha vārakozott volna tsak keveset; 

Ксdves Dork6janak latván a halalat, 
Тépte völna akkor a maga zakallat. 

Мfg Ura élt, titkon üzte mesterfégét, 
Тarsaihoz mёg - is meg-tarta hiіfégét. 

Тartott, ha meg-tudna, hogy б miket tenne, 
Nen fzeretnё, fбtt még ellenfёge lenne. 

Deha törtent, Urahogy otthon nem hala, 
Мär akkor mindenkor tarsaihoz fzala. 

Ugy mint özvegy, mostan nyerven fzabadfagot, 
Кedvéreйzhette a botzorkanyfagot. 

А kiegyfzer magät Сzéhekbe frattya, 
моndgyak;foha többéaztel-nem hagyhattya, 

Меrta (zemfény vefztés el - amfttуа бket, 
Нifzik, hogyёlnёnek arany etztendбket. 

Еzen mesterfёgbе бnagyon bě-merilt, 
pe vigiaga utan keleptzebe kerilt. 

* 
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Еddig pemetére ält, mint кёрzel, lóra, 

Мint maga Аf2fzonya, filt most fzénvonбra. 
Еztet ugratta б mind télbe mind nyárba, 

Еzen pyargalt mindёg a Еtsedi Varbа. (*) 
Itten tarsaival leg-inkabb vigadott, 

Кіgyók, bekak közótt, nagy balokatadott. 
Оannyira menemar mesteriégébe, 

Ноgy fokaknak artott nyegёdesfégébe. 
На valaki něki leg-kissebbet vétett, 

Аz ugyan ёр labbal nem fokaig lépett. 
Меrt labafzarab6l tsontiyait ki-fzedte, { 

Аvagy-is mas mбddal бtt Lazarra tette. 
Ноgy egy fzabó něki rotzfzйl vart egy mentét, 

Е1-verette jeggelegёfzSzamos mentêt. 
Аz Аfzfzonyoknak - is gyakran kenderёvel 

Igy bant; nem lehetett foha-is bekёvel. 
А&quot; faluba minden gyümбlts-fat meg - nyesett, 

Еkkor minden elött gyanйfagba esett; 
Меrt nemegynek, hanem foknak tiint fzemébe, 

Мinden estve idertz, hogy fzal kéménnyёbe. 

(*) Еtsed mar most puizta Var, fekfzik nemes Szathalar 
Värmegyébe a lap közepén, az az: nagy motsarok, 
tavak, es ingovanyok közótt, 1334. efztendóbe kez 
dették epiteni, 1492 efztendobe Bathori András meg 
erósitette, és a Tatarok ellen nagy menedek hely 
lett. Ве:hlen Gábor 1619-be ide hozta Pozsonyb6! 
a Sz. Коrenankat. Rákótzi Ferentzre fzallott ezen 
var, el -fzaladasa utan Сsafzar 6 Felfège el - ron 
tatta, most kigyók bekak fёfzke. * 
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Szokasa vбlt, midбn fzénvonбjan el - ment, 

Valami zsirt elébb бldalara fel-kent. 

Egyfzer ablak alā a tserepet tette, 
Меllybe a zsir vala, ’s ottan felejtette. 

Тörtёnt, kogy egy Zsid6, a ki beteg vala, 
Fбkёрpen pediglen fajt a ket бldala; 

А hazahoz jöve, hogy бtet gyógyfusa, 
Stilyos fajdalmitol бtt meg-fzabadittsa. 

А Zsidбnak ötet masok javaslottak, 
NagyОrvos Аfzfzonynak kik ötet tartottak, 

А Zsid6 a' hazat bé - zarva talalta, 
А&quot;fzomfzédba lak6 Аfzfzony бtt meg-latta; 

Szólt hozza: kendert ment Dork6 Аfzfzony nбni, 
IDe nap fzalatelбtt haza fog бjбni. 

Нalvan ezt a Zsidб, fétalt fel és ala, 
Végtère le-йlе аz ablakjaala. 

Szemeibe akad’t a tserépbe a Zsir, - 
Gondolta, nem lefz mās, hanem orvosl6 fr. 

Szólt magaba; ezzel a' két бldalamat 
Мajd meg-kenem; talan érem jobbйltamat. 

А кйlsб orvosfag nёкem nem - is arthat, 
Szerentsés lehetek, mert tan mёg haiznalhat, 

Міhent ket 6ldalat e Zsirral meg-kente, 
Мive1j6 vastagon azt magara fente, - 

Fel-kapta mingyarast бtet egy febes fzё), , 
А Zsid6 mindentйl, tigy - is retteg, es fél. 

Мara'levegбbefzälvān, бgy orditott, &quot; | 
Мintha nyüztak völna, felette visitott. 

Еgéfz falu itten az б larmajara, 
Мagy hirtelenfёggel futott az itzara, 
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Тsudālkozvanéztёk, a zsid6 mint repult, 

Еzen az eseten minden ember el - htilt. &quot; 
Nehany minutaig, miga nёр itt ala, 

Мivel f6lyomnal-is febessebben fzälla, 
А&quot; beteges Zsid6 fzemek elбttel-tйnt, 

Deaz almёlkodas a nep közt meg-nem izйnt. 
Аz egélz Varmegyéte hfr bê-futotta, 

Оtta balgatag nep farkanynak tartotta. 
Sok ember fok -keppen befzelta felбle, 

Griff madarat fokan tsinaltak belбle, 
А Zsid6fag hitte, Аbraham keblebe 
. Reptilt; mert ajtatos vбlt egéfz éltébe. 

Аzomba bё-repйlt az Еtsedi Varba, 
Le-erefzkedett ott térdig éró farba. 

Nem lett femmi baja, de tsudalkozhatott, 
Мivel nintsen fzarnya, oda mint fzälhatott. 

Nem vala ostoba, maritt éfzre vette, 
Ноgy Dorkó bofzorkany, és Zsiriaezt tette, 

Мingyart el-is mene a Szolga - Віróhoz, 
Еsmerte ez бtet, 's kérdezte hogy mit hoz, 

Тstifos törtènetêt à el - befzellette, - 
Меllynek hirêt mar б másoktól értette. 

Gétzbe mingyart maga kèt hajdйval el-ment, 
Es mihent Dorkбnak házába leve bent, --- 

А mint minden fzöget, lyukat abba vizзgält, 
Zsfrral kèt tserepet egy hajda fel-talalt. 

Dorkб Аfzfzonyt mingyart Examenre vette, , 
Вsharskötelekkel meg-is kötöztette, 

К 
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Меrt hars köteleketel-nem fzaggathatnak 

Semmi bozorkanyok, altal fem raghatnak. 
А Vitze - Ispanyhoz a Zsirokat vitte, 

А ki-is azokat elöl tsak nevette. 
Мaga meg-kent azzal egynehany rögeket, 

Мingyart futni latott annyiegereket. 
Vitz - Ispany e dolgot nem vette trèfara, 

А maszsirt-is venni akarta próbara. 
Gondolta a kit бе2zel meg-fog kenni, 

Мajd fzal, de belōle eger nem fog lenni. 
|Nem tudta a probat hogy kivel têtesse, 

Ева repilesremely embert vehesse. 
Меrtnyak, 's lab töréstül, minden nagyonfèle, 

Nem-is jaték dolog, a melly ilyen féle. 
Аz olyan embernek fizetést-is igirt, 

Кiraadgya magat, 's meg-próbalyae zsirt. 
Еgy Сzigany meg-halla ezenigéretet, 

А Vitze- Ispanyhoz leg-ottan fietett. 
Моnda; fog бfzalni harom Mariásokért, 

De йttyara megegy darab kenyeret kért. 
Lam a Zsidбnak - is, [zólt; nem lett baja, la ! 

На бtt meg-nemelte, engem feel - mega'! 
А’harom Marias itt neki meg-adatott, 

Еgyfzép fejér kenyér kezebe nytiitatott. 
А’Тziganynak itt vбlt felefège Sara, 

Szólt hozza; e kenyér eleg léfzen mara. 
1hola pénzbii-is adok izalonnara, 

Fбzz valamit, haza Izalok watsorara. 
Мind a ket 6ldalat itt maga maganak 

Меskente, mert neki zsiri bayen adanak. 

e. - 
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Мingyart mint a Zsid6 fzéltdl fel-kapatott, 

Repйlt, 's a fellegbe hollбnak latt.zatott 
Lenni: hamar-is беl-tiint zemek elбl, 

Мär Sara femmit fem tudott Ura felol. 
Кialtott utanna, bolond! olly febessen 

Nefzally: hanem fzällyāl te betsületessen, 
Меrt majd fan akadtz-fel valamelly erdбbe, 

Аvagy toba esel, vagy-is mély fertбbe, 
Коrant fem repйlt баz Еtsedi Varba, - 

Мint a Zsid6; és ott nemesett a'farba; 
Нanemennél fokkal pбrйltabban jara, 

Меrt бtt a Szigethi kó akafztó fara 
Vitte Маrmarosba a Zsirnak ereje. 

Ноgy raeretzkedett, fzédilt-is veleje, 
Меrt akkor-is azon harom Оlah figgótt, 

Еgynek a vallara a kèt laba tsiiggött. 
J6 hogy a'nyavalyaitt бtt ki-nem törte, 

Dea félfz a' (zivět felette gyōtōrte. 
1.e-ugrott бarról, de keritésébe 

Еsett, hol rofzfzat-is tehetett féltébe, 
Меrt mas egyОlahra ott megint akadott, 

Кі a harom mellбl abba Ie-fzakadott, 
Кi-törte ajtajat, és tigy fzabadila, 

De a mint mondotta, беl-islбddla, 
мert holzizй mezбig egyházomba futott, 

Оtt fzerentséjére Тsiganyokhoz jutott. 
Аdtak někienni, nalok meg-is pihent, 

De nem mondta, hogy iärt, 's magara hogy 
- zsirtkent, 
К 2 - 
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Negyed nap farattan haza verekedett, 

fiedt völt, de még -is meg-nem betegedett. 
А’Vitze-lspanynak más napudvarara 

Вё-mene, akada ott épen magara. 
Sz6lt hozzaja mingyart; no Zsiga! hat itt vagy? 

Latomsyalogiöttel, marte madar nem vagy? 
Гelele: fok pénzt éra Nagy Каrоlyi Var, 

на nekem adgyák-is, még feleizek madar. 
Legyék kinek tettzik, bar Daru, bär Pava, 

Nemlefzek én; nyakam hogy ki-törjemgyáva. 
Uram!a Vad lidnal febessebben fzältam, 

Sem eget, fem földet, zememmel nem lattam. 
Тsendesedetta fzel, melly vitt, utбllyara, 

Szépen a Szigethi kбакайtó fara 
iОltetett; a mellyen figgött harom olah; 

Veltem , hogy tüz zsarat raktak böröm ala. 
Мёga lelkemrбl-is folya az izzadtfäg, 

Текёntetes Uram! nem vбlte bolondiág. 
Еgéfz törtènetételä befzellette, 

Szanta a Vitz-Ispany, de még -is nevette. 
Тіzenkèt forintot meg le-olvastatott 

Néki, es egy veres nadragotadatott. 
Меg-köfzönte, órйlt, menven fatoraba, 

Мas nap kevelykedett viselt nadragaba. 
Роrkбnak mär akkor folya a törvénnye, 

Szemeelött vala kèt zsiros edênnye. 
Аltalkodva mёg-is dolgait tagadta, 

Міglen Janos Меster бtt meg-nem ragadta, 
Е&quot;fzövětnekekkel kezdvén tsiklandani, 

Мinden gonof2fägit kezdě ki- mondani, . 

* 
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Меllyekért mingyarasttüzre ftéltetett, 

А&quot; kovatsnё helyёn meg-is égettetett. 
А’Dorkб halalan Zsiga épen nem firt, 

Меrt meg-tudta hogy б kёizitette a zsirt. 
Jól esett, azt monda, mar madarra nem tetz, 

Nem törinyakamat, most maga tüzbe velz. 

А Nбtariusnak az б egésfège, 
Nemhogy jobbйltvölna, fott a betegiège 

Napriil napra mindёg jobban nehezedett; 
Gyakran el-ajtila, bar fel - éledezett. 

А' kik még hazanal körúlte valanak, 
Мitevбk legyenek, tanatsot tartanak. 

Végtère minnyájan бk aztat itéltёk, 
НоgyКlara Borbélyért küldgyón,jбnak vélték. 

Рulyka Мiskat el-is küldёё Szathmarba, (*) 
Мivel tavaiz vala, igen nagy Viz arba. 

Szerentsésen még-is a Varosba futa, 
Nagy Peleskére-is a Borbéliyal juta. 

Е'mingyart a kezetа Nбtariusnak 
Fogta, éfzre vette hevět a pulsusnak. 

А&quot; hata gerentzén frissen eret vagvan, 
De onnan vérének folyasat nem latván ; 

А' jobb laban hatrйl a farkat meg-vägta, 
Мivelitt- is folynia vérit nem latta ; 

к з 

(*) Рulyk: Мiska az ott való Urafagnak killsó fzolgaja 
volt, tudni-illik : Мindenhez lato , 's kevëssel 
biro vala. 
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Вal kezén azutan б а Меdianat 
Меg-vägta, svérével meg-tбlte fel kannät, 

Мingyart a forrófag a mellyéril tagült, 
Кs mint eddig, mar most 5el-fem-is ajйlt. 

Szбlt а Вorbély; vère felette fekete, 
Genyetfёges, és függ haj fzalon élete. 

Моst tsak had nytigodgyon, hogy a fymptomait 
Lathassam,’s meg-tudgyambelвбnyavalyait. 

Кözelget бnagyon a bolondalashoz, 

- 

Sok pasmusi mellett több egyébhez mäshoz. 
Nem mefzfze van бaz Аpoplexiat6), 

Febris Маlignatól, és a Podagratól. 
Кбlyika, és Phtisis bennt vannak gyomraba, 

А’Саncrena pedig bё-bйjt a orraba. 
De en mindezekbil бtet meg- gyógyftom, 

Нogy maregésieges, ha azt meg-fajditom, 
Аzert itt mindennek lab hegyen kell jarni, 

Сircumftantiaktól mindeneket varni. 
Кlaranak hazaba nagy tsendesfёg leve, 

Тsakhogy fel-gyógyüllyon, kiki mindentteve. 
Мёglelekzetet -is бk itt ügy vevének, 

Ноgy a fztinyogok - is meg-ne jednёnek. 
А bolhaknak fem vбlt zabad it köhōgni, 

Sem pedig legyekmek nevetni röhōgni. 
Пly nagy tsendesfёgbе б el-is aludott, 

Оrvendett a borbély, hogy бel-nytigodott, 
Ехprefsus erkeze ide Коmorzanbйl, 

Мivel Egyházfit tett a Tanats Glodānbйl, 
Наza jövetelêt üzentёk, hogy tegye, 

Ноgy e'hivatalat mint illik alt Vegye. 
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Е1-isbйtsizott à têpen minnyájaté!, 
Fökёр Кlar&quot;Аfzfzonytбl nagy patrónājātбl. 

Еgy malé kenyeret adott néki Кlara, 
Мingyart el-is indilt бе2zel ittyara. 

А&quot; beteg fel-ёbredt, s kérdé, Collegaja 
НоIvagyon? és monda; jönne-bё hozzāja. 

Кérte; jönne velе аz Оrgonista-is, 
Rs az Оrofz Каntor, Туukodi Меster-is. 

Мingyart mind a negyen бk bё-is menёnek, 
Latván agya kördl бk mar hogy lennênek, 

Igyfzбllabozzājok nagy fohätzkodassal, 
Szavara minnyájan vбltak vigyazassal. 

Uraim! hogy ember vagyok, meg-esmerem, 
Latom éltem végét hogy hamar el-erem. 

А&quot; flyosnyayalyak engem köril vettek, 
А&quot;mйl6 ärnyékhoz hasonlбva tettek. 

Félek a' halaltбl mert Isten - is féle, 
De még fem rettegek : hitzem! 1ёizek véle; 

Lëtzek, mert hitemet végig meg-tartottam, 
Оtet meg - valtбmnak, ōrōkkё vallottam, 

Szent üttyain mindёg igyekeztem jarni, 
Тudtam, idvesfёgem tsak fgy lehet varni. 

Мinden dolgaimba igaz, és hiv vбltam, 
Наmis bizonyfagot en fohafe fzбltam. 

Нázam felö1-is a rendelést meg-tettem, 
Тestamentomomat reg mar el-végzettem, 

Меrt a betegember fajdalmak közt mit téfz ? 
Sokkal jobban ftél az egésfёges éfz. 

К 4 
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Кérem hat, alāja hogy frjak neveket, 

Меllyek mellé tissék magok petsettyeket. 
А&quot;falй ladajat agyahoz hozatta, 

Вs Szelfd Andrassalazt fel-is пуittatta, 
Кі - vette belбlea&quot;Тestamentomat, 

Szandékanak végig olvasta laistromat. 
Кivantagat mind a négyen itt töltötték, 

Кönnyeknek arjait fzemekböl öntötték. 
Меg-köfzönte, 's vifzfza tette a l4daba, 

Еzt Szelid Andrasnak adta hatalmaba. 
Меrt бtet tette ó Еxecutoranak, 

Мivel tartotta-is бtet fбgoranak. . 
Кérte, hogy ha meg-bal, mindent el-végezze, 

Акаrattyat betй (zerint el-intézze. 
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чва — вдр 
- 

тIZEDIК РАRАGRAPнus. 
4 Воrbely hozzd lat topdbb - is a Natdrias 

паk 8убgyittarahoz , de naprдl napra ro/2 
/zabbйlvan, vegtere Кlara a Jaratus/id 
пak Реstre stafetat kйld, теЦy altai tud 
tara adaya 4tyanak halaios betes/eget: 
ezen L4/zlб /7a postan el - is erkezik az. 
Аtiyahoz Nagy Peleskere. 

S.a. e világot akar ki vizзgalya, 
А' leg-nagyobberб miben van, tzirkälya: 

Тараiztalnifogia, hogy a fzereteiben: 
Е munkál égalatt minden teremtetben, 

Еz a nehézfёget hozza könnyüfegre, 
Lehetetlenfёget meg - eshetбfёgre. 

Еz a batortalant vizi batoriagra, 
А&quot;fzomorй (zfvet indittya vigfagra. 

Мunkálló erejét tekintvёn pèldaba, 
Тарабztalnifogjuk leg-inkabb Кlaraba. 

Latvān б fzerette Ferje betegfégét, - 
Кeserves fajdalmit, nagyerбtlenfégét. 

А&quot;fzfve miatta oliyan nagyon vérzett, 
Ноgy kinos febeket lenniazon erzett. 

К ; 
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А'nagy banat бtet бgy meg-bagyafztotta, 
Ноgy életétйl-is maid meg-nem folztotta. 

De latván férjének egy kis enyhйlését, 
Мingyart homalyanak nyeré derilését. 

Ноzza vigortzaval menvёn, apolgatta, 
Fajdalmas tagjait gyengen tapogatta. 

Кérdezte mint légyen, kivanna-ёenni? 
Рarantsollyon vele, б mindent fogtenni. 

Felelt, kedves Кlaram ! en favanya tejet, 
Vagyetztes tormavalenném difzn6 fejet. 

Sz6lt a Borbely, hogy бenniktvān, j6 jel, 
Deazon étkekkel magat rontana - el; , 

Меrt majd fel-zavarna a téjazepéjét, 
А&quot; tormas difzn6 fб pedig az elméjët. 

Valami vagdaltat fбzni něki lehet, 
Тzitront, vagy egy kevés etztet abbatehet. 

Szбlt Кlara; most Тzitrony nintsen a hazamnal, 
Légy kevés türëssel, jobb-is vagyon annal. 

Savannyi vagdaltat fбzōk něked mingyart, 
Nem jön belé etzet, gyenge lefz, meg-nem art, 

А&quot; fzolgal6 tüzet rakott konyhajaba, 
Мaga frissen mene a' Каmarājaba, 

Еgy foghagymas kolbafzt 5 kāpofzta lébe 
Fбzótt, estalalta egyj6 nagyТsetzébe. 

Вё vitre, és Ura eleibe tette, 
Felette meg- бrdit, fzagät hogyérzette. 

Моnda: kedves Кlaram ! miveleztet fбzted, 
Ugy tettzik, hogy minden nyavalyām meg 

А Вorbélynakezen étel pagyonteuzett,(gубzted 
Sz6llott; miyel vagdalt,'s nintsen benne etzet, 
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Еbbйl mennyi tettzik, ehetik mingyarast, 
Est Diareticum, nemokozhat ragast. 

Еgyfzersmind purgans-is, vértnagyon titztfitya, 
Сruditast emёfztб, flegmat meg-indittуа. 

Меg-nem favanyittya a gyomrot, és epét, 
Меg-menti talyogt61 bizonyossan lépét. 

Еs fgy pulsusa-istudom tsendesedik, 
Оrra-is, melly mostkék, majd meg-veresedik. 

Меg-engedem tehat, tessék hozza latni, 
Пеa kanalfzéles, fzükfёg nagy fzajt tätni. 

Міhelyest Кlarāja eleibe hozta, 
А'kolbafzt levével mingyart kanalozta. . 

Мivel rég mar bбjtölt, éhes völt felette, 
Кevès- is maradott б majd mind meg-ette. 

Оriltek minnyájan apetitussanak, 
Nagy örömtül fzfve rebdesett Кlaranak, 

Nem fzomjühozna-ё? бtöle kérdette, 
Igen nagyon ! ezen feleletet vette, 

Sz6t a Borbély; ha van 6 bora, azt hozzon, 
Мегt nem kell cngedni hogy бfzomjihozzon, 

А&quot;viznem vбlnaj6, mert gyomra meg-hйine, 
Еzzelegёfz teste mingyart meg-gyengilne. 

О a borbйl-is, neigyan igen fokat, 
Меrt nyerhetne attбl nagy f6 fäjäsokat. 

Меg-ihat egy ittzét, de nem egy hбzomba, 
Тranspirati6t-is nyer talan azomba. 

Тsendessen fektidgyón, ne fokat mozogion, 
На izzadni talal, épen ne forogion. 

Сicero pro domo fuaittб befzélt, 
міvel Patiense mellett 5-is i6i &amp;lt, 



15б 
Аz illy désisokkal бvele of.tozott, 

міvelegy itizenel Klaratóbbethozott. 
Аz быor: bё-hozta Klāra a zobaba, 

Тбlte abb6l jō nagy Кristāly poharaba, 
А kezébe advan, azt mind fel-hajtotta, 

Вej6 kedves Klāramle 26kat mondotta. 
|Nótarius Uram! (26lt а Вorbély, Prosit, 

мertime jól evett, a borbil-isiólitt. - 
Latom abrazattyahogy egélzfzen tijdl, 

Нidgye bizonyossan, hogy hamarfel-gyógyйl, 
Оrilvén, böribйl majd ki- ugrott Кlara, 

Кed faradtfaganak meg-1ёfzen az ara. 
Кeaves, Вorbély Uram 1 tovabb-is folytassa 

Igy dolgat, shogyТdd6s, rajta meg-mutassa. 
Itt le-tsendesedtek valamennyin vбltak, 

Вs mâregymas közätt tsak fusogva tбltak. 
Мivel lattak, hogy бmintegy fzйny6kalna, 

'Sió lenne, hogy hael-aludnitalalna. 
Нirtelen orizāja kezdett veresedni, 

Szaja körös körúl pedig feketedni. 
Lattaj6) а Вorbély azon fymptomakat, 

№em - is énekelt mar olly hangos nбtakat. 
Тsak filelt, mint a nуйl filel az avarba, 

Сondolta, hogy mivel bё-vasyon takarva, 
Nagyon melege lefz, és azèrt verestil, 

Еnnek hévfégétal a' fzaja fekettil. 
Аzért-is бmingyart бtet ki-takarta, 

Пе mindazonaltal a’fejët vakarta. 
Меrt ezekbil бjót nem jövendбlhetett, 

Latván melegfёge völna cröltetett. 
* 

| 
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А&quot;veriték róla nem folyt, hanem tsorgott, 

Мintha bбdйlt vбlna, kět fzeme tigy forgott. 
Нirtelen nem nyōgni, hanem bбgni kezdett, 

Мindfzajan, mind masutt, mar бverteretztett. 
Fegyvert-iskert, hogy б majd meg-óli magat, 

Nehezen fzenvedtёk ki-foly6 vér fzagat. 
Illy hirtelen, hogy mierte Лlem tudhaitak, 

Кérdezték ! fzavabil ki-nem tantilhattak. 
кlara be-toitätte a hazat frassal, 

Jaj! most mingyartmeg-hal, mondä kiältassal. 
Vère folyāsār61, kérte Borbélyt, tégyen, 

Меrtmaskёра&quot;lelke most mingyartki-mégyen. 
Мinnyajan, a kikitt vбltak, hurogattak, 

Кevésbe milt, hogy бtt meg-nem abalygattak. 
Меg-fzeppent a Borbély, Iatta nem trёfalnak, 

Вshogy itt minnyájan nad paltzakkalalnak. 
Fёlt egynéhany fzaraz dosist fog majdnyerni, 

Еllenek allani pedig nem fog merni. 
Аzért nagy méréfzen fgy fzбlla hozzajok, 

Аz Uraknak latom kezekbe paltzajok, 
На nem fogok rajta mingyart fegfteni, 

№em fogom fajdalmit mingyart enyhfteni, 
Szabadfagot adok, hogy meg-botozzanak, 

De most mingyart nékem egytalathozzanak. 
Кlara mingyart eztet a kezebe adta, 

Оrilt fegitfégét hogy Borbély fogadta. 
Sz6lta'Воrbély! tudom ezen (ymptomâjât 

Мibйtall; 's hogy nyerte e nagynyavalyájat. 
Nem egyébb ez; hаnem tsak Attitis vaga, 

Мingyart-is jobb karjan itten eret vaga. 
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Еrre vér folyāsa leg-ottan meg-allott, 

Меhézfёg mellyérбl egёfzlen le-fzallott. 
Меg-fzйne hёvfёge, ezzel fб fajasa, 

Тsakhogy még nagy vala teste badgyadasa, 
Кlarajaval mar most mingyart betzelhetett, 

Szomjй lévén, innya - is tölekérhetett. 
Sz6lta Borbély, adgyon neki most firmös bort, 

Меrterre fog venni б Digestivum port. 
Аz ürmöst meg-ivan, a port-is bé - vette, 

Тsudaltak, olly hamar hogy бtt fegitette. 
Ditstrtёk a'Воrbélyt minnyājan, fzemébe, 

Кi-is igy fzólt, jövénez altal kedvébe: 
Ноgy ha Itatum morbi egyfzer meg-esmerem, 

мärakkor Curamnak kivant vegit erem, 
Міhelyest itten -is aztat ki-tanйltam, 

Мar ki-gyógyftāsan femmit fe büsültam. 
Аzon kolbafz, melly fótt kapofzta levébe, 

Оka; hogy Аtritis fzälla a testébe. 
Меg-tudtam, hogyezt egypodagrasМёfzáros, 

Тбltötte: azert-is lett az olIyan karos. 
Меrta kolbafz htisa, köfzvёnnyet magaba 

8zfvta: es egyfzersmind 1ёvёn margyomraba, 
Ноgy meg-emёfztбdótt, merge a vérébe 

Szivargott, és onnat az egёГz testéое. 
De még egёfz esten hatalmat az nem vett, 

Аzert - is belole még podagra nem lett. 
Меrt a podagranakaz Avantgardâja 

Аtritis, Chiragra Ariergardaja. 
peezen por mostan gyomrat meg-tiizituуа, 

Еgésieget helyreazйrmósalittya. . 
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Szélt az orgonyista, ked betel fontossan, 

Lattzik, erti dolgat fundamentomossan. 
De ba azйrmós borйgy fog operalni, 

О bor mint operalt, porйl fog ked jarni. 
Кlara mind ezeket halla figyelemmel, 

De Ura felöl völt бnagy félelemmel. 
Меrtб mint bбlts Afzfzony mindent jбl meg-fon 

Вorbély Curajarбl nem fok j6kat gondolt. (tolt, 
Мind бbort, mindйrmöst, orvosfagnak kérte, 

Тudta fzomjй torka, gyógyfilasat érte. 
Ноgy бfemmit fem tud, mivel éfzre vette, 

Мingyarast magaba 6 аzt fel-is tette, 
Ноgy Nagy Karolyba fog Doctorert küldeni, 

Nem bannya, bar mennyit fog rea kбlteni. 
Тsak hogy kedves Férjet б helyгe hozhassa, 

Szives fzeretetet hozza mutathassa. 

Рulyka мiskalmost-is futoita levellel, 
J6 legeny vбlt, mene mind nappal, mind ejel. 

А&quot; Notariusnak j6 barattya vala 
А Doctor; azert -is leg -ottan nyargala. 

Вpen akkor ère mas nap Peleskére, 
Мidón a harangot meg - vonak délère, 

Кlara latvan бtet, köfzóntё, 's örtile, 
А Вorbély pedig felt, és majd meg-бrtile, 

Кérte бtt a Doctor, mondana-meg, &quot;sfzólna, 
А&quot;Nótariusnak hogy mi baja völna. 

Szólt а Вorbély; бtt tsak bantya az Аtritis, 
De gondollya abbйlhogy nem léfzenРhtisis. 

Мfg darālt, a Doctor pulsusat vizsgalta, 
№em tettzett a mint jar, a fejéttsбvalta. 
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Кérdeztetovabb-is, mit adott-bě neki, 

Еe hogy havölna é a betegnek zéki? 
Моnda: adott néki ö Digestivum port, 

А&quot; mellyre meg-ivottegy pohárйrmös bort. 
Кérdё tovabb, van ёjó apetitusa, 

'S mihez vólna něki leg-inkabb gustusa ? 
Nem vбlt, de hogy légyen, néki meg-engedtem, 

Еgy talj6 étket-is eleibe tettem. - 
Каройta lébe fбtt egy kolbafzt el-kбltött, 

Gyomraba egy ittze 6 bort arra töltött. 
Gustusa van, monda, a favanyi teihez, 

Еz utan az etztes tormas difznб fejhez. 
Кed engedte nekia kolbafzt meg-enni? 

Esolly nagy ExceПust a borba-is tenni?(lett, 
Szólt, nem vбlt ExceПus, mert mingyart jobban 
Міhent бbortivott,'sfoghagymaskolbafztett. 

Меrt tudtam a kolbätz, quod fit confumptivum, 
Аz 6 bor pediglen hogy confervativum. 

Fel- ugrott a Doctor, kialtott mérgessen, 
К’sazembert mingyart vigyék egyenessen 

Falйtömlötzébe, vagy-is kalodaba, 
Zariak a' két labat a Biró hazaba. 

Еz a rotz ember lefz oka halalanak, 
На meg-talal halni, ezt monda Кlaranak. 

Еgy marha, nemember, fgy meg-romolhatna, 
Вetegnek illyeket de ki-is adhatna? 

А’Вorbélyt mingyart-isitten meg-ragadtak, 
Меg-kōtōztek, és a Birónak altadtak. 

Тele 
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Тelevбlta Doctor még mindês méreggel, 
Мопda: meg-tantom бtet holnap reggel. 

Еn ugyan meg - vetem minden mesterfёgem, 
Тёnfel-gyógyil, vagyonegy ki, reményfёgem. 

Кlāra öfzve tetteelötte a kezét, 
8zбlt az 0rnak tudgya a vilag nagy efzét. 

Кérem a mint lehet, бrajta fegitsen, - 
Javendo бzvegyi forsomra tekintsen. 

Nem fajnallom tбle épen kбltfёgemet, 
Тsak hogy meg-nyerhessem e8yetlen egyemet. 

Felele a Doctor; j6 fzfvй Аtzfzonyfag ! 
Оly nyayalyājavan, a melly nem bolondfäg. 

Кā vetem feiemet, és tudomanyomat, 
- Нояy halehetfёges, e'j6 baratomat . 

Нalalnak torkab6l hogy mёg ki-ranthassam, - 
Вskedves zemelyet éledbe adbassam, - 

Dea'Воrbёlyt holnap majd letzkére vefzem, 
А&quot;Doctor kalapot majd fejére tetzem. 

Мās napra virradvāи el-is ment a Doctor 
А’birб hazahoz, reggel пубltz бrakor. 

1.atta kalodaba а Borbélyt heverni, 
Аzt velte a birб, hogy meg-fogia verni. 

De nem: hanem kivant négy 16 legenyeket 
А&quot;bir6tal; в. megegy par köteleket. 

Еgy olбt-i, kere, es ehez egy tököt, 
Мопdvan, hogy most mingyart vagnifog ist6 

Мёgegy par marha Izary, ehez kivantatot; (köt, 
А mint minden eizkoz kezeben adatott, 

L 
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&quot;. 

А Вorbély kèt karjat hatra kötäztette, 
Вs azutan vizzel jól meg - бntöztette. 

Карvan itt az ollбt, a hajat le - пуirta, 
А&quot;tбknek feléree zavakat frtа: 

Вorbély völtez; mar most ökör lett belбle, 
Аzért бrizkedgyen minden ember tбle. 

А&quot; fél tök, fejéreitten borittatott, 
А mellyrea kèt fzarv j61 ra fzorittatott. 

Моst a kalodābйl mar ki - erefztette, 
А&quot; négy legényekkel бtt igy kisértette 

Szathmar Varosanak kies piatzara ; 
Оtt-is ki-ne-kóssék, botsässäk üttyāra. 

Еsedezett, kérte, hogy ezen tstiffagot, 
Меtegye б rajta, foha orvosfagot 

Senkinek bё-nem ad, egéfz életébe, 
Тsak most egyfzer vegye бtet kegyelmébe. 

Пе hogy engedett-meg, fбtt még a nyakara 
Еgy kolbätzt akafztvān, botsajta йttyara. 

А piatzravele a mint бk jutottak, 
Nézésérea fok gyermekek futottak. 

Меrt vélték, Lengyelek medvével érkeztek, 
De a nézōk a mint melléjek ferkeztek, 

Nem tudtakezen tsinthogy rajta ki tette, 
Völt ollyan, ki (zanta, de több, ki nevette. 

А gyermekek bбgtek, fart kezd’tek ra hanni, 
Меrt illy maskarakkal fgy fzoktak бk banni. 

Felefège haza kisérte vegtère, - 
fgy a négy legeny-is megint vizizatère. 

А Doctort а Вorbély atkozta, motskolta, 
Ноgy vele бfgybant, és fgy meg-pifzkolta. 
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Моnda, hogy kordёlyba dolgät 5 nem hadgya, 

Univerfitasnak a Doctort bё-adgya, 
Szólt a felefёge, jobb letzen ha halgattz, 

Меrt még utolyara r6ka vasba akadfz. 
Мaradtal vбlnate tsakaz ér vagasnal, 

А&quot;köppölyözésnel, és a fog vonasnal ; 
Rajtadezentsйflag meg-nem törtёnt völna, . 

А&quot; világ mint most fz61, fclбled nem zólna. 
л’varga ne mennyen tovabb a kapana, 

Воrbёly -is maradgyon tsak a borotvánal. 
|Nem tudott mast tenni, bisilt, fohajtozott, 

Nékiegy más Borbély egy parékat hozott. 
Еlöl tsak tzérnaja lattzott; vбlt - is hбка, 

Нatrйlolly veres haj volt rajta, mint r6ka. 
Ittegy mêmeth fzabó hogy meg-halalozott, 

Мivel a' Вorbélynak (ok fzazzaltartozott, * 
El-foglalta ennek minden yasyonкiй, 

Наzat, ruhajat-is, se ven par6kajat. 
Меg-latvan бегtet; monda e tarsanak, &quot;. 

Jobb hae ven kutsmät tartya ked maganak. 
Ugy-ia tsak hatral van egy kis tsitri haia, 

Visellyeezt fején, nem lefz naptül baja. 
«а 

Е. lбduliyan; maskёр hazamból ki-vetem, 
Мäsodizor bolondnak magam nen tételem. 

Е1-is ment; 6 pedig dült, filt a Doctorra, 
Вofzfzt allasomat, (26lt: hagyom masfzorra, 

А négy legénya mint Szathmarb6l meg-tère, 
Вefzeltёk; а Вorbély melly nagy nevettére, 

L 2 - 
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Völt egéfz Varosnak, a' nёр mint tsudalta, 

А&quot;fok gyermek farral бtt mint hagyigalta. 
Моsolygott a Doctor, és aztat mondotta, 

О mint orvosollyon, most meg-tanftotta. 
Тudgya, hogyez utan nem fog praefcribalni, 

Jobb-is izakallokat ha fog borotválni. 
De Klāranak fzfvët e dolog bantotta, 

Меrt a věle banast otsmanynak tartotta. 
Аzomba a Doctor a Nбtariushoz 

ogy latott, mint illik egy illy Phylicushoz. 
Тranspiratiōrakivanta бtt hozni, 

Remélte, porai fogjakazt okozni. 
De egy ajüläsbйl esett megint masba, 

Еzek utan megint nagy fzfvnyilalasba. 
Frissen eret vagott mingyart a bal karjan, 

Меlly utanegy kelés tamadt a jobb marjan. 
Меg-örält, és eztet j6 jelnek tartotta, - 

J6 reménybelégyen, Кlāranak mondotta. 
Jobban -is meg- örält a Doctor fzavanak, 

Мintha felét nyerte völna Europanak. 
А'nyilalas meg-fziint, mar nem -is ajйla, 

Меllyen Кlara fzfve nagyon meg-vidula. 
Кelèssère rakott érlelб fastromot, 

De gyomra fzenvedett faidalmas ostromot. 
Меrt jaigatva monda, hogy vaiami marna, 

Еzt ha gyógyftana, leg-inkabb akarna. 
Аdott-is bë nëki valamelly tseppeket 

|Nad mézen: mihelyest le-nyelte ezeket, 
мingyart annak minden fiidalmael-allot, 

Кlaranak fzfvère meg tij öröm fzällott. 
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Еgy éjel meg-fakad’t kelésse hirtelen, 

Folya-is belбle rйtfag teménytelen. 
Еz-is a Doctornak esett nagy kedvère, 

Вalsamokat keneennek feb helyère. 
Мar mas napegy kevès levetskét ehetett, 

De még as agyaba бfel-nem ülhetett. 
Napral napra még - is ugyan tsak jobbala, 

Аnnyi fok fajdalom rea nem tбdйla. 
Еgy het mülva měg-is agyab6l fel-kele, 

De még bagyadtfaggal teste vala tele, 
Кérte бtt a Doctor, hogy tsendessen legyek, 

е. hogy бerбvel femmit fe-is egyёк. 
А Recidivatdl kell бnéki félni, 

Меrt ha ebbe esik, akkor meg-fztin élni. 
Мinden veizedelmen kivil még бnintsen, 

Vége a Criticus napoknak - is fintsen. 
Vigyázott ra Кlara, es fzemmel tartotta, 

Меrt a Recidivat бrofznak hallotta. 
De femmiben épen б nem - is excedalt, 

Reményfёgekfelett tsak hamar labra alt. 
Detudta a Doctor, hogy бnem fokara 

Аbraham keblébe mégyen vatsorāra; 
Мivel belsб réfze marnagyon meg-romlott, 

Vére, ere, minden tagiaval lett bomlott. 
Аzért-is fzép mбddal, fzбllott б Кlaranak, 

Мёrt nem ir levelet Pestrea’ Fianak. 
Nem gondolyangyan, hogy meg-fogna halni, 

Меrthogy jobban vagyon, lehet tapatztalni; 

- 

3 
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Deillб, hogy Аttyat 5 meg-latogassa, 
s melly beteg völna, fzemével lathassa. 

Мingyaräst-is kilde utanna Stafétät, 
J6 hogynem értette a Doctor Profétat. 

Ноgy Stafétat küldótt, meg- monda Uranak, 
Вär maritten völna, fzólla Кlarajanak. 

А&quot; posta fip hatod napra hallattatott, 
Szélt б; Lafzló fiam ugyan jól hajtatott. 

Itta Doctor monda, hazafogok menni, 
Оtód napon megint meg-fogok jelenni, 

Меg-kell tekintenem mint van hazam nёре, 
Аzt-is; varosunkba a nёр hogy ha ёр - ё ? 

Меg-tanita Klarat, hogy mi têvб légyen, 
Кérte, hogy tsak fokat a beteg ne égyen. 

Еl-indult a Doctor, hajtatott febessen, 
Szathmarba meg - fem alt, mene egyenessen, 

ПоЬ falunak érvén az б hatarara, 
Nagy fzerentsétlenfёg harйlt a nyakara. 

А Вorbély, a kit б Реleskén tigy meg-nyfrt, 
Воizfzйt allott rajta, mert mérgével nem birt. 

Кét kémeket tartott, kiket j61 fіzetett, 
Реleskérii ezek altal hirt vehetett, 

Ноку a Doctoronnat melly nap fog el-menni, 
Наzānāl Karolyba mikor akar lenni. 

Napjat indйltanak tudtara - is adtak, 
Кōtelesfègeknek бk eztet tartottāk. 

А Вorbély hat erбs olahkat fogadott, 
Napjara at majast mindeniknek adott. 

Новуа mit parantsol, aztat véghez vigyek, 
А mit бfogtenni, бk -is aztat tegyёк. 
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Е1-bйjt бегеkkel a Dobierd6bе, 

Оrizāg itya mellett all6 egy firбbe, 
Нöfёg vбlt, a Doctor ingre le-vetkezett, 

igy lévén a midбn elikbe erkezett. 
Кi-ugrottak, mingyart lovait meg-kaptak, 

Коtsissat a bakról a fбldre le-tsaptak. 
3Doctor a Borbélyra a mint ra esmere, 

Jéggé lett egetzlen testébe a vére. 
А&quot;kotsibйl бtet mingyarast ki-hйzták, 

Ingét a testériil egéfzlen le-nyüztak. 
А' két karjat ket fa agahoz köttette, 

Мind a' két labaval fzintén ezt têtette. 

Nem függött б, hanem talpan fóldón alla, 
Dc karjait hйzvan, ropogott kèt valla. 

А&quot; hajat fejérйl këssel le - metélték, - 
Еgy fomfa fatskaval fzäjät fel-petzkeltek, 

Мёzes vizet беgy butykossal kёizitett, 
Аlván a tak közótt, mintegy ki-feizitett. 

Еzzel mezitelen testêt mind bê-kente, 
Еgéfz âbrazattyat, fejét-is bё-fente. 

Кét nagy hotzfzй filet bбrbйl otthon munkalt, 
Fejéhez kötözte, mind a kettб fent alt. 

А&quot; mellyère egy fatablatskatakafztott, 
Меllyre nagy betikkel illy frast ragafotott. 

Doctor völtez | mar most fzamar lett belбle, 
Оrizkedgyen I mert rйg; minden ember tбle. 

Міglen бtt a Borbély itten gy kinozta, 
Вs maga frandékat véghez б іgy hozta, 

L 4 
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А Пoctor elötte firva esedezett, 

Меg-valiya ellene, agy mond:hogy vétkezett. 
Кngedgyen-meg něki, kérte zokogassal, 

Аdněki fzäz aranyt, fzolgal többel massal. 
Sz6lta Borbély, én-is, бgy-e hogy kértelekt 

Netégytsйfa: meg-nem engetztelhettelek. 
Аzt gondoltad, magad vagy egyedйl okos, 

А költsönt fizetem, tsak fzenvedgyedtokos. 
Пtthagyta a Doctort, azon hat Оlahval 

Е1-16dйlt, hogy kёiz lettezen fzép dolgaval, 
Szajāba a legyek ki s bё -jartak, mint raj, 

Мivel petzkelt vala, azt fem mondhattajaj. 
Муavalyāst fzämtalan fzйnyogok bé - leptёk, 

Szfvtak vérit, dongбk testet martak sették, 
Меg-is ölték völna, de kotsissa latvan, 

Urat mint kinozzak, akkor el - illantvan. 
А&quot; faluba Dobba, telefiedtfeggel 

Futa, ’s a bir6hoz mene fietfёggel. 
Кinek Ura dolgat a mint befzellette, 

А harangot mingyart 5 fère verette. 
Кіälta a bir6, tseppel, vas villakkal, . 

Jönnének fejfzékkel, avagy - is puskakkal. 
Мingyart -is fok legény, fgy fel-fegyverkezett, 

Вfrб mellé kiki a mint el-érkezett; 
Еl-indula vělek, a kotsis vezette, 

Szegény Doctort addig a fok bögölyette. 
А' tortura helyén hamar-is termettek, 

Ноgy meg-fzabadittsák, felette fiettek. 
А'mint бtt meg-lattak, kinnyain el-hйltek, 

Кi-kōtōzvёn, hogy marnem mozog, rémiltek. 
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Raztak orrat, vizzel öntözték : oda völt, i 

Еizre vetek, guta itesbe hogy mes-hбlt. 
Е tsiffagot magyon tan fzfvère vette, , 

Illy reményteleniil eletet vegzette. 
|Nem tehettek mar mast a Doctor testével, 

Наnem be-takartak a köpónyegёvel, 
Szépen bé-fektettёk önnän kotsijaba, 

А mellynek a biró die hardlyaba. 
Аz elsó tilésbe kèt hites ember ült, 

Кarolyba bё-érvén, hazahoz fok nёр gyült, 
Еzen rettenetes esetet tsudaltak, - - 

Nints é ités testén, leg-inkabb vizsgaltâk. 
Denem vбlt; azeri-is, egyigy, mas égy befzelt, 

Мind femmit fem hafznalt, mert 6 martsak nem 
А&quot;Nemes Vārmegye épen edgyitt vala, (eit. 

Е1- hält azon, hogy fgy Doctora meg-hala. 
Мivela Varmegye бtt nagyon (zerette, 

А maga költfégén el-is temettette. 
А' vбlt leg-jobb, hogyó vala még nбtelen, 

|Nem tudtak, Nemes.ё, avagy-is nemtelen. 
Мегt külso orizägb6 Кassara erkezett, 

Нalivan nints itt Doctor, ide igyekezett. : 
А&quot;fok Currens mene mingyart minden-fele, : 

Ноgy a Borbélyt akar hol talallyak elé, 
Fogiak - meg, és hozzak keményen kötäzve 

Кarolyba, majdjobban léfzen bé - nуйgózve. 
De бtet mar többé fenki fem lathatta, 

Felefégét, 's minden gyermeket el-hagyta. 
L 5 Еgy 
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Еgy Szathmari Görög, efztendä mйltaval, 
Вё-mene Мбldvaba, mégkét mästärsaval; 

кi-hajtottak onnat négy izäz gбbölyōket, 
Еzekkel még ket fzäz fatal ökróket. 

Е monda; а Вorbélythogy latta М6ldvaba, 
Наnem mar nem Мagyar, de тёёк ruhaba, 

А Сhotуinyi Basa tevèi mellett убlt, 
Тartvān töle, azert бvele nem -is fzбlt. 

Еzen halhatatlan ifzonyti esetet, - 
А melyhez hasonló ritkän törtenhetett, 

INotarius mingyart ezt Szelid Andrassal, 
Valamint törtène, ollyan le-frassal 

А&quot;falu könyvёbe prothocolaltatta, 
А&quot;ióvendбfёgnek pèldajara hagyta. 



17г. 

ТIZENEGYEDIК РАВАGRАРНUS. 

А Notariusnak Jaratus Lф/?lб уia Pertrйl 
el-erkezwen, таga kedves /zйlbit kд/zдлti. 
Иz Attya vele тinden - fёle fontos dol 
gokról be/zel, azomba az zltiya Recidi 
тdba exik, az ege); /alитак паду /&amp;o 
тогуágara те8 - hal, es el - is tenet 
tetik. * 

f 

А posta kotsirбl Lafzló hogy le-fzallott, 
Вdes Annya épen az udvaron allott, 

Rea esmert mingyart e kedves fiara, 
Nyakāra bordla mindenek lattara. 

Sz6it hozzaja, itt vagy? istapja éltemnek, 
Меg-vidāmitбja zomorй 2fvemnek. 

Тsökolván kezeit; az Аnnyahoz fgyfzбlt: 
Rdes Afzfzony Anyam | igy-é, hogy mar meg 

Кedves édes Аtyäm ? és azerta (zive (hбlt 
Szomorй; mert érie fajdalmaknak fve, у&quot; 

Nem hбlt I felelt néki, s teged 6hajtva vār, 
Rs mint tavatzi légy, ollykor 1ézeng, esjar. 

pehogy fel-gyógyflyon, aztnem remêlhettyik, 
Кevès napok mйlva, bidgyed el-temettytik. 

Jój bё velem hozza ! majd örömöt vёfzen, 
А&quot;te lātāsodb6l, tān jobban -is léfzen. 

* 
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Вё vezette annya, ’s mentek az agyahoz, 
Itt van a mi Latzink; fzбlla az attyahoz. 

Аz Аtyara Lafzló gyengёn rea borйlt, 
Nem fz6lhatott; fzive lett banatt61 fzorйlt. 

Szбlt az Ануа; itt vagy?'s nyakatalt kбtsolta, 
Мind a ket ortzājāt, бmeg-ists6kolta. 

Кérdё; mint vagy Latzi ? de ö nem fzбlhatott, 
Меrt fzivébe banat 's keserifёg hatott. 

Zapora könnyёvel az Аttyat afztatta, 
Vègre még is e fzбt, Аtyam! ki- mondhatta. 

Latván Attуа; hogy a fzive haborodott, 
&quot;Saz o betegfégén völna zomorodott, 

Sz6lt hozzāja, Fiam! tilly - le az ágyamra, 
Esjól figyelmezzé minden fzavaimга. 

Le-йlt, a kèt kezét kezeibe vette, 
Fianak: 's befzédgyétimigyen kezdette. 

4 z 4 t t уа. 
Моnd-megkedves fiam! ember vagyok-ê en? 

Ifiti vagyok - ё, avagy-is immar ven? 
4 Fia. 

Ксdves Uram Аttyäm ember! még pedig j6, 
Nem-isigen öres, bâr haja oly mint h6. 

4z 4 t t у а. 
Ноgy én ember vagyok, tehat meg-esméred, 

Оizhajamhoz pedig véntegem nem mered. 
Тudom , hogy olvastad fiam a fzent frast, 

Аnnakaz elein lathattad mingyarast, 
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мit mondott az Isten mielsб Аtyänknak, 

Міhelyest meg-tudta, бtt lenninyalanknak. 
Мivel ба'tiltott gyimöltsöt bé- falta, 

А&quot;kigyб hogy Evatalnokйl meg-tsalta. 
Сgy-e hogyezt monda? mivel nem tartouad 

Рarantsolatomat; fбtt azt fel-bontottad, . 
Нalalal halfz te meg, 's minden maradékod, a 

Нalal bintetésed ! halal ajandékod. 
Е&quot; valtozhatatlan Isten rendelése, 

Еngedetlenfégnek (zórnyй bйntetése. 
Меg-kelletik tehat minnyājunknak halni, 

Nem lehet a halalt kerilni, 's meg-tsalni. 
Меg-esmérvén ebbe emberi völtomat, 

Тudod, meg-kell adnom tartoz6 zsбldomat. 
Еlébb, vagy-is utóbb, életemtül valni * 

Кelletik, nem lehet ebbe ellent alni. 
Моnd-meg tehat Fiam, magad mért epetzted? 

На meg-halok ugyan, Аtyadat el-vefzted. 
Deezt, йgy mintember, el-nem kerülhetem, 

Меrt fok fajdalmimat foka nem tirhetem. 
Тudom te -is meg-half, de azert nem frok, 

1Мert Philosophusi terméfzettel bfrok. 
На pedigtekéntуik terméfzet folyasat, 

Leg-inkabb törtёnбemberek fzokasat, 
Мint öregnek foka nem-is lehet élnem, 

Мért kellene tehat az halalt61 félnem? 
моndod: bar бfz hajam, de öregnem völněk, 

Оgy van, hahajamról,'s nemidбmrбl fzólnek, 
Denyóltzvan etztendбt immar hatra tettem, 

Меllyek alatt Isten fok kegyelmet vettem. 
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мert kesergeiz tehât, hogy magahoz vètzen, 
Мint öreggel, hidgyed velem nagyjбt teizen. 

Szórnyii fajdalmimtбl engen meg-fzabadit, 
Szine latasaval, hiddl hogy meg-vidamit. 

Légyj6 kedvй Fiam! és meni vatsoralni, 
Нólnap nagy dolgokr61 fogunk difcuralni. 

А&quot; kik itten vбltak, minnyajan le-йltek, 
Меrt mar az afztalra, mind föttek mind filtek 

Fel-adattak: és az étkek jök valanak, 
Меrt kedvezett Klāra e kedves fiānak. 

Аz afztalnal Lafzló fokat fohajtozott, 
міvel az Ануārбl mindeg gondolkozott. 

J6 kedvbe hogy hozzak egyet mast befzeltek, 
Аrtatlan trèfakkalezek közätt éltek. 

Тóbbek közt befzellé Кlara a fianak, 
Мind elejét, végét a Doctor dolganak. 

Szólt Lafzl6, ez esettugyan hallhatatlan, 
De hajól fel-vefzem, nem yala artatlan 

А&quot;Doctor; mert nen völt a Borbély Sclavussa, 
Кsigy vele banni nem vбlt néki jussa. 

Ugy mint Doctor alatt hatalan allou-is, 
Néminémй кёрpen veleparantsolt -is, 

Deazèrtolly rйui vele nem banhatoit, 
Illy hatalmat neki (enki fem adhatott. 

Nem mentem a Borbelyt, mert bojzizйaliasa 
Оlly poganyfat. vaia, mellynek nintsen massa. 

Varmegyére kellett vбlna něki menni, 
Мaid tudott völna ez igazfagot tenni. 

* 

мind a кeuen nagyon hevessek valanak, 
Vcizedelemre-is mind ketten jutanak. 

* 
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А&quot; ki passi6it zabolan tartani - 

Nem tudgya, igy fzokott magäuakartani. 
Мint Рарnak, Lafzlбnak halgarvān fzavara, 

Наrom fertalyt ütött tizen ket бrara. 
Fel-is kбltek mingyart, nem fokat mfilattak, 

Нanema betegnekj6 étizakatadtak. 
Sz6llott a fiahoz, meny Latzialudni! 

На rolzabbullennék, meg-fogodazt tudni; 
Меrt az édes Anyad majd fel-fog költeni, 

Моst nem kell hafztalan idбdet tбlteni. 
А posta - is tёged tudom jól meg - razott, 

Мa essб - is esvén, tested-is meg-azott. 
Кérte édes Annyat, hogy Аttya agyahoz 

Vettesse az ágyat, közel a labahoz. 
Ноgy fgy az Attyanak jobban Izolgalhasson, 

Рarantsolattyara talpra ugorhasson. 
Еbbe-is az Аnnya kivanfägät tette, 

Ноva kérte, agyat б oda vettette. 
Меg-tsökolvan mind a kettбnek kezeket, 

Le - fekйdt, be-zarvān minden rekefzeket. 
Мas napra virradvan, Lätzló korant fel-kбlt, 

Fel- öltözésébe kevés minuta töit. 
Кérdezte az Аttyat, magat mint érzené, 

Valami keveset, hogy б aludott - é? 
Меm völt-é rofz alma? melly a nytigodalmat 

Fel -fzokta zavarni, s zaporit fajdalmat. 
Felelt: kedves faim ! el-milt mar fok hete, 

Ноgyfzememrealom tsak ritkän jöhete, 
Моndhatom, ez éjel oliyan i61 пубgodtam, 

Нogyfam jбt, femrofzfzar,ёрennem almodtam. 
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Sött maigen könnyen érzem én magamat, 

Nem nyomia fajdalom, mellyem, 's 6idalamat. 
Аz édes annyat-is kérdé, nytigodott-ё? 

Es hogy valamijót, hanem almodott - ё ? 
Sz6lt : aludtam fiam! de papi ruhába 

I.attalaktegedet, fekete tsuklyaba. 
Rdes Afzfzony Anyam! nem egyébb az alom, 

Нanemessбsidб, és ha meg-vizsgalom, 
Nem lehet bizonyost belбle ki - hozni, 

Аlmomról en nem -is zoktam gondolkozni. 
№em egyfzer almomba düzsgazdagga lettem, 

Defemmim fem vala, midбn fel-ébredtem, 
Аfzfzony Anyäm, bar fgy almodott felбlem, 

Dc fogadom, hogy Pap nem léfzen belбlem. 
Lafzló ezen almot ugyan jól értette, - 

De annyanak még -is azt meg-nem fejtette. 
А' fekete ruha maganak fetettzett, 

Нogy az Attya meg-hal,ez mast nem-isjegyzett. 
Szólt az Аttya, fiam! te erriil jól befzélfz, 

Аz alomról velem egy gondolattal elfz. 
bIly mellém,majdfzóliunk minagyobb dolgokról, 

Еs nem az árnyekhoz hasonl6 almokról, 
И z 4 t t уа. 

Reméпуlem hallottad melly nagy dolgot tettem, 
А midбn Вudai itam el6 vettem. 

Nagyon terhes vala azon faradtfagom, 
De fokkal nehezebb völt fanyarйfagom. 

- - Тsak 

1 
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Гsak hajizalon figgótt, nem egyfzerёletem, 

Нogy haefzembejut fok-fёle esetem, 
Моst -is a testembe posog egéfz vérem, 

Моnd-mes édes fiam I toled tзаk azt kerem, 
На Вudan, és Реsten, törtèneteimet 

Тиdgyak - ё ? (zämtalan fzenvedéseimet. 

4 F i a. 

Кedves Uram Аtyām ! nemtsak nem hallottam, 
Dehogy aztolvastam, nagyon tsudallottam, 

Illyen nagy dolgokat tett ritka haland6, 
Аzoknak hire lefz örökké tartandб. 

Меm tsak Buda, és Pest, de az egéfz Наzа 
Тudgya, hogy Budara mintment,'s mintjóttha 

А kitsak a, bě, czét,tanйlt; azt olvassa, (2a, 
Меrt ki ki kfvannyahogy aztat tudhassa, 

4 x 4 t t у а. 
Sz6ly vilagossabban, nem értem mondāsod, 

мint eshetett völnaa'te olvasásod. 
Аz itazâsomról; mert az más orrara 
. Nem kötättem; magam fem vettem pennara, 

А&quot; F i a. 

Кedves Uram Аtyäm tehat nem hallotta? 
Еs Uram Аtyâmnak fenki fem mondotta? 

Utazasa régen hogy ki-van myomtatva, 
Кét Мagyar Наzänkon kereiztil futtatya, 
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Nint, külömbent mindenkönyvbéliba arallyák, 

4arclaisicus könyvlett,skólakbatanйlyak. 
Senki fem olvassa mar historiäjät - { 

Аrgirus Кirálynak, в Тünder Поnajat. 
Мarkalfot minnyájan mar most ki-nevetik, 

Thбldi Miklósra-is fzemeket nem vetik. 
Кedves Uram Аtyām, eztet netsudalya, 

Меrta Világ dolga, mint foly, ha vizsgaliya, 
Тарабztalnifogia, hogy az eseteket, - 

Тsudallast érdemia nagy törtèneteket, 
Мingyart papirosratefzik a NagyВбltsek, 

Меrt vannakazokba épitб crkбltsek. 
Ноgy a jövendбfёg köztt meg-maradgyanak, 

А&quot;nepreazokb6l hafznok aradgyanak. 
А пуоmtat6 fait6ala izorittatnak, в 

Аzal6l ki-kelvén közre botsajtatnak. 
IIlyen Ulyssesnek az б йtazasa, 

Тelemachal törtent hof2fzй vandorlasa. 
Аz Arany gуарійért fzinten fgy faradtak 

А Görög Vitézek, mig hozza juthattak. 
Тengeren fokaig evedzett Сolumbus, 

Меg-tervén, nyomába mene Americus. 
Мig negyedik réfzétVilagnak fel-leltek, 
, Neveket a' Вбltsek nagyra - is emeltek. и 

Мagyon ditsekedik Anglia Кбkjäval. 
Е világot köriil järvān hajójaval. * 

к'nagy törtènetek mind ki-nyomtattattak, 
„Világ eleibe, рёldāйl adattak. 

De mondhatom kedves draga Uram Аtyäm, 
Наzudni pediglen foba fem izokott fzám, 
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Ноgy Budara fel-vett fülyos йtazâsa, &quot; &quot; 
* Veizedelmek közätt tärtént fok forgasa, 

Гel-milya azokat, a kiknek neveit 3. 
Тsak mostan emlitёm, 's halla eseteit, 

Мёlt6 -is völt tehat hogy ki-nyomtattasson, 
Légyen a Világnak min almélkodhasson, 

- 4 z и t t у а. 
Fiami en elattem nagy difagot mondal, . 

Тalan egynyomtatvanyt magaddal-is hozal; 
Меg - vallom, olvasni magam - is fzeretném, 

Аz Author j61 frt - ё? hogy meg-ftélhetněm. 
Оgy vёlem, hogy abb6l fokat tanйlhatnak 

Мі Аttyafiaink, meg-is jobbйlhatnak. - 
Меg-valom, tsak azért titaztam Budara, 

Ноgy бket vonhassam magyarabb ramara. 
Nem gondolnadfiam ! hogy mennyitizenvedtem, 

Мig zsufa fakбmon Budara érhettem. 

а&quot; F l a. &quot;, 
Кét myomtatvanyom -is, meg-valom, hogy va 
DeajóttStafeta meg-jetztettnagyon. . (gyon, 

Ноgy egyet el-hozzak, nem jutott etzembe, , 
міvel akkor někem, más nem vбlt feiembe, 

Тsak Uram Аtyâmnak filyos betegiege, - 
'S mint térhetnevitzfza régi egésfёge. 

Нólnap mingyart fr6k azon Collégamnak, 
А mellynek kezebeyan kйltsa izobamnak, 

- . 

2 - 
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Еgynyomtatvanytmingyarthogy adgyonposta. 
Тudom vefzem-is azt nemigen fokara. (ra. 

Ноgyaztat olvastam, fivem zinten verzett, 
Меrt Fatumi miatt fajdalmakat érzett. 

Rettegek, kёрzelven bikak mint kergettёk, 
Félt-é Uram Аttyäm! mikorerdeklették? 

4 x 4 t t у а. 
Ноgy ne féltem völna, mivel mar farkamba 

- Вömböltek, nem biztam immar a' lovamba; 
Меrt Csik6 völt, meg-is tsökkent futasaba, 

Véltem, mingyart döfik fzarvokat hasaba. 
Ноgy testem Varjaknak nem lett akkor tora, 

Ока а Juhafznak hat nagy komondora. 

в 4&quot; F i a. 

Ноgy Tifza Firedreezek utan ère, 
А'varos hazanal ottan fzälläst kére. 

Оgy tettzik en někem, hogy a Vasasokt6), 
Кsazokmakaz 3 ki-vont pallosokt6, 

№em keletett völna egy taeppet - is felni, 
Меrt néki nem zabad viadalra kělni. 

Jól tudgyak бk, hogy ha illyet tselekelznek, 
Farokra majd dupla Etapakat vefznek. - 

Ugyan Uram Аttyam! minétet tantzolt - ё ? 
Voltzerist, kozakot, lapotzka tantzot-ё 

Vélek ?'s a bikaktól mivel vбlt meg-fzeppent, 
Nem hitzem tactusra hogy a labaj61 ment. 

** 
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4 x 4 = : у а. 
№em féltem én attбl, hogy бk meg-8lnёnek, 

Аvagy - is halalos febbe ejtenènek, 
De attбl tartottam, hogy meg-laslakolnak, 

А'kementzébe-is végtère bé - tolnak. 
Сomifsariusnak lennie esmertek, - 

Рallosok lapjaval hatamra ra mèrtek 
Vagy négyfzerjбforman,majdorranem buktam, 

Кіältni nem mertem, a fzamat bé-dugtam. 
Еlбl almos vбltam, miyel faradt lettem, 

Deasitani-is ott el-feleitettem. 
Меrt mihent bё-jöttek, pennamat meg-lattak, 

Jobbról, balrбl, mingyart hajamat tzimbaltak. 
Мivelerбltettek, a tantzot-is jartam, 

Es fok kinäläsraebbe nem -is vartam. 
Ноgyhanemtantzolok,tudiamhogymeg-vernek, 

Меrt nints emberlege a réfzegembernek. 
Кétrongyos Тziganyok hegedii zйgtak, 

Кózóttōk keringvёn gyakran farba rйgtak. 
Мinбtantzot vontak, tudgya azt a Tatar, 

Latván nyakam kördl fok ki- vont pallosjar. 
Мinden lépésemrea tzivem meg-dobbant, 

El-vёgzбdōu e’bal kaplarhogy be-toppant. 

А F i a. . . . 
Vajha Uram Аtyäm most-is ott tantzolna, 

Вs a Vasasokkal most- is ott hartzolna; 
Меrt tigy egésfёges v6lna bizonyossan, 

Nemnyomnā az ágyat, mint most,olly kinossan. 
. М 3 * 
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Теа'tantznal mar most magam - is ott lennék, 

А mit a Vasasoktettek, aztnem tennёк. &quot; 
Nem - is méréfzleněk tudom aztat tenni, 

Меrt mas contra tantzrafognam бket venni, 
Вn megakkorigen gyenge gyermek völtam, 

De egy Collegammale tantzr61 fgyfzбltam. 
Рajtas! ha Fireden lettem völna akkor, 

Аttyamat tantzolni kёnfzeriték mikоr, 
Мagam mentem völna helyette a tantzra, 

De ra raktam vбlna a hasgatott rantzга. 
Нidd-el , hogy tele lett völna a plundrajok, 

Оlyan lehelletem fzalt völna reajok, 
Lett vбlna itt dolga egy j6 hasäbb fanak, 

Szйk lett völna térie a Varos hazanak, , 
Gazias völt igy banni, egy esméretiennel, 
, А ki itas vala, oliyas idegennel. 
Uram Аttyäm ! hogy itt vége lett bajanak, 

Вär vége lett v6ina minden Fatumanak. 
De énezutan-is fak myomorйtägät 

Оlvastam e könyvbe, és vizontagfägät; 
Меrt mingyarästmas naphogy bё-fetétedett, 

Еelyhб fzаkadas közt mint el-tévelyedett, 
Тsak a menykóveket låtta mint hйllanak, 

Аzoktóla kazal zenak mint gyillanak. 
Аz ar vizek közätt mafzkalt tsak vaktaba, 

Вё-is dait Fakóstél a tsatznek arkaba. 
INem fogott - é Vidrat Uram Аttyam abba ? 

Меrt itzkalnakezek tsak zavaroa habba. 
Lahetett hatettzett ott eleg fartsakat, 

Аvagy ha akarta foghatott hartsakat. 
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- 4 x 4 : у « 

Rianak befzédgyét a midёn hallotta, 
Оstoba kérdésit magyon tsudallotta, 

Меllyért- is homlokat fok rantzokba izedte, 
Аzutan hozzaja illy befzédgyét tette. - 

Вé-dбltem étizaka én a tsбfz arkaba, 
Веlé-is filhattam völna a faraba, 

Senki-is ottengem mar nem fegithetett, 
Ifzapos farab6l ki-fem - is vihetett ; 

Sem a Velentzések nagy Bucentaurussa, 
. Sem Nagy Sandor hires fzёр Вucefalussa. 

Меm vбlt ott én někem mäs meg-fzabaditбm, 
Еgyeddl tsakaz en hainal fzinй Fakбm. 

Ra vagvan farkantytim a' két oldalara, 
Кi-ugrott mint Evet velem a partiyara. 

Nem kivanom iam; e veled tärtennyen, 
Ne-is järj étizaka, jobb jarni nap fényen. 

Detenéked még-is itt egy kérdèst tefzek, 
Ноgy hallyam, minémй feleletet veizek. 

Моnd-meg: habé-esněl éjela Dunaba, 
&quot; Нäny vizat foghatnal ennek padlanāba ? 

Нany tariznya rakot hoznal-ki öblébбl, - 
Моsnal - é fok aranyt annak fövenyébбl. 

* 
* 
* 

А F i a. - . - 
Меg-fogta a kezět itt édes Attyanak, 

| Меrt latta jeleit magy indilattyanak ; , 
Sok tзбkokkalaztat mingyaräst illette, 

Es ezen beizédgyét fohajtva kezdette: 
, М 4 * 

- -- 
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Еn Uram Аtyāmattalän meg-bantottam, 

Аzon kérdéseket mivelhogy mondottam. 
Вotsasson- meg, kerem, hatalán vêtettem, 

Deen azon fzбkat tsak azért eitettem, 
НоgyUram Аtyāmat meg - vidamithassam, 

Вeteg lévén, egy kis jбkedvre hozhassam, 
Кérem, ne - is vegye azokat fzivère, 

Ноgy ne lehessenek ajabb férelmère. 

4 x 4 t t у а. 
Fiam ! fzép a trèfa, de tigy, ha van fava, 
… Еza nyájasfaggal embernek nagy iava, 

Меrt a lankadt fivet nagyon fel-ebreizti, 
А&quot;bйs gondosfagot arrol el-fzellyetzti. 

- Igy ebbil eleven vér foly az erekbe, 
Оkoz vfdamfagot minden emberekbe: 

На[znosez, mert tartуа бket egésfёgbе, 
А vfdam ritkän-isesik betegfégbе; -. 

De a te trèfaid nem völtak gyal6ltak, 
Мint a meg-fagyott fold darabosak vбltak. 

Netégy trèfät, mellyet tsifiagnak vehetni, 
Меrt vělik, masokat kivanfz tsak nevetni, 

На hallotta völna a te kérdésidet 
Пdegen, és hozzām tett fzép befzédidet; 

field- meg, felбled illyen mit tartana, 
&quot;Shogyengem fgy titztelfzugyan mit mondana, 

Szabad egy fianak Attyāval trèfalni, 
De nagy tifztelettel kell elбtte alni, 

Jól meg-ragia a fzбt, mellytki-ereizt fzāja, 
Nagy illendoteggeleasek a trèfaia, 
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Nem haragfzom read, iatom van ram gondod, 

Меg - vidamitani kivantal azt mondod; - 
De fzenvedésimmel hogy vidamitanal, . 

Jobb völna ha Pesti dolgokról fzбllanal. 
Моnd-megtehat fiam ! Вndan mit mankalnak, 

Реsten -is a dolgok hogy melly karban almak. 

- А F i a. 
Uram Аtyäm ! Реsten, és fzintén tigy Budan, 

Jól folynak a'dolgok mind reggel’s délutan. 
Вudaa mar felette fok йj haz fel-épilt, 

Реst megmeg-fiadzott, egyfzép ij Pestetfzält. 
Е mindёg Vätz felé tovabb tovabb terjed, 

Меrt fokaknak (zive épitésre geried. - 
ТudgyaUramАttyämhogy mindёgfzёрvбltРеst, 

Deennёlaz Uj Pest fokkalgyónyöribb test. 
Кies nagypiattza négy fzegletet formal, 

Меllyeken finбrra vett fok magos haz all. 
Рalatzium oknak azokat tartani 

Мёltan lehet, nem-is masoknak mondani. 
Szeles frep ützai, fint fgy kevelykednek, 

Мinden nyaron többról többre nevekednek. 
Моst-is fok Intseller hazak helyêt méri, 

На fgy épil, farka hamar Vatzot éri. 
Мajd ékesfёgёvel Вétset-is el - hadgya, 

Мar-is fzépfёgével Soroksart haladgya. 
tJram Аtyäm tudom latta Beregfzäzat, 

Пе hidgye - el někem, fel- mйlillyet fzäzat, 

М ; 
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4 x 4 t t у м. 
Аz illyen йjfagot fiam mar fzeretem, : 

Fejembйl Uj Pestet ki fem-is vethetem. 
Jele, hogy Наzankba kell még pénznek lenni, 

Меrt pénz nélkül mikёnt lehetneezt tenni. 
Szép dologiegy Orizag hafzép Varosokkal 

Rakva vagyon : tбltött gazdag lakosokkal. 
Тeezen diРеstet mondodigen fzépnek, 

De valyon fokfaga van-ёotta nёрnek ? 
Меrt ha nagy varosba tsak kevès nёр fétal, 

Оlly mintegy magy hordб, kong, estiressen all. 
Кäddal fedett haz tänegy fem létzen benne, 

Rötvölna, hogy ha mind fendeles nem lenne. 
Мint Rima-fzombatba, nem lefz Iantornaval 
. Еgy ablak-is, hanem mindйveg tabläval. 
Jobb бra - is lefzen valamelly tornyaba, 

Мint наzanknak yasyon edgyik városába. 
Меrt e körös körйl kötelekkel kötótt, 

Тegnap - is tiz helyett ütätt harmintz бtöt. 
Szakoltza Varosat nem tsak difzesiti - 

Еgy itzāja, fatt még nasyon -is fzépiti. 
Тбlgy fatitza neve, meg-felel nevének, 

міvel fzép gunybókatebbe épitének. 
Nem letzen Uj Pesten, ez izanak massa, 

А Вéka titzat-is illб minden lassa; 
De nem izólok többet ezek izépfégéral, 

Наnem inkabb izбllok Hazank Тörvéпуérйl. 
Моnd-meg; hogy mintfolynakezeka’Таblakon, 

Кónyördletesfёg van - é az árvakon. 
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Мібlta Budab6l ki-fzaladt a Török, 
Аzбltāt61 fogva nem folytak a pörök 

Неlyessebben, a mint azok mostan folynak, 
Sok papirost ragninem adnak a molynak; 

Меrt vagyon mostněkiink egyoliyan nagy felink, 
МіLocumtenensink'skegyelmes Hertzegink. 

Кі Аrgus fzemekkel a dolgokat nézi, 
Аzigaztag tételt, olly beltsen intézi, 

Ноgy ambar Lycurgus ma fel-tamadhatna 
Sólonnai: jobb mбdot egy fem mutathatna. 

Оazigaziagnak mérб ferpenyōjét * 
Кezeibe tarttya, 's mindeneknek tigyét 

Оgy méri, hogy azat a hamistag fontуа 
Le nem nyomia: targya az igazfag pontiya. 

Imädgya бtet mind all mind fel-peres, 
Меrt azt fel - talallya valamit tsak keres. 

Нfzelkedésekkel fenki meg-nem ronttуа, 
иlyekkel nagy lelkètfivet fel-nemыontуа. 

- Оa közben jard Király’s Haza közótt, 
Фe ehez a fzfve olly nagyon kötözбtt, 

Ноgy tsak йgyigyekizik a Кirály hafznara, 
Ноgy ha az nemesik a Haza karara, 

Nemzettink köntöset öröké viseli, - 
Вudan lakasaba minden kedvět Ieli. 

Нatovabb-is igy fog dolgaiba menni, 
Раraditsoma fog Magyar Hazank lenni. 

и Меrt a Locumtenens, Кirály, és az Orizag, * 
Еgy fa, egy gyimбlisät hoz ezen minden ag, 
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4 x 4 t tу «. 

А Nagy Ur Istennek, nagy hala-adassal, 
Тartozunk Gyermekem I hogyilly fok aldassal 

Мi hozzank kegyelmes méltбztatik lenni, 
Меllyeket érdemiink nints бtбle venni. 

Nagy kegyelem amaz! Кirályi izékinket 
Ноgy olly Feiedelem biria, melly bennйnket 

Nem tsak fzeret, hanem mindenkёр бltalmaz, 
Lattyuk - is ellenfёg rajtunk nem hatalmaz. 

Кegyelmes Нertzeglink, ki az б Тestvere, 
Nagy fzeretetének zaloga, és bére. 

Меrt ötet Наzanknak Fд Каpitännyāva 
Тette: Nemzettinknek бltalmazбjava. 

Аgyarkodgyon bar most az Оsmanyok Н6ldgya, 
Мёrgének nem 1ёfzen Наzänk fohazsóldgya. 

Меrterós Gedeont fog talalni benne - 
Selim: hogy ha mingyart mas Amurath lenne. 

Кirályunk Thrбnussat meg-nem refzketteti, 
міhent hiy Мagyarit fel-fegyverkezteti. 

Оh Fiam! 2erettуйке кёt Feiedelmet, 
Мivёl aratztanak reänk fok kegyelmet. 

Szent törvényeinket velink edgyiitt tarttyak, 
Еzeknek gytimбltset velink-is arattyak. 

Illy Кіraly alatt van nёрёnek nyugalma, 
Кezébe-is vagyona nyert arany alma. 

Аdgya Isten Fiam I hogyöräkkёallyon 
Еzen fzép egyesfёg, 'srofz rea ne fzällyon, 

De halom, hogy vannak ottan-is Deistak, 
Velek még egynèhány tsйf Naturalistak. 

* 

.x 
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На бgy völna, kerald ezek tarsafagat, 
Тartsd-meg fzent hitednek erбs igazfägät, 

4 Fia. 

Кёgen hallom immar e nevezeteket, 
De meg-valom, hogy én nem értem ezeket. 

Ноgy Uram Аtyâmnak tehat felelhessek, 
Szükfёg, hogy én rólok tanitast vehessek. 

4 x 4t tу а. 
Е&quot; nevezeteket hogy Fiam nem érted, 

Оrülök, völt fzivem fokfzor bйba erted; 
Меrt véltem, téged-is hogy el-tsabitottak, 

Ев magok tzehekbe régen hбditotak; 
De nem értvén, latom nem adtad - be kezed, 

№intsen laistromokba bё-frva a neved; 
pehogy meg-tudhassad, ezek kik legyenek, 

Кi-tetzem, mit tarinak, es mit-is hidgyenek. 
Кі Illuminatus, az tanatsot nem ker, - 

Меrtannyit tud, hogy mart3bb fejébenemfer. 
De tudgyadezen nèv nomen generale, - 

Кіk ezen értбdnek, funt quid fpeciale. - 
Illuminatus hat minden Atheista, 

Valaki Deista’s a Naturalista. 
Еzek a fzent frast, és a Profétakat, 

Вбltsen magyaraz6 minden zent Аtyakat 
Кi-nevetik, mert бk fokkai többet tudnak, 

Fökёрpen a midбn leg-többet bazudnak, , 
Аz Аtheusokat itten fel-fem vefzem, * , 

Меrt leg-fobb bolondok közё бkettetem, 
.* 
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Мivela Nagy Isten lételét tagadgyak, 

А’vademberek-is a mellyt helybe hadgyak. 
Еzeket termètzet öfztōne ra vizi, - - 

Ноgy egy olly valamit mindenike hizi; 
А' ki mindeneket, mellyekre бk neznek . -- 

Мunkalta, és ennek kell lenni nagy kěznek, 
De a Deistakról ’s Naturalistakról, 

Нald mit fogok fzólniezen ket Sectakról. 
5. 

Еzek egy Anyatбl fzületett testvérek, : 
Аzért-is fekёlyes mind testek mind vérek. 

Меrt Annyok nemigaz SionnakLeanya, 
Наnem Lucifernek kevely maradvannya. 

А Naturalista hitzi Isten vagyon, 
De még-is vallasa karhozatos nagyon. 

Nekia teremtest nem tulajdonittya, 
А&quot; termёfzei nemez mindent, azt tanitiya. 

А Világ öröktül fogva all, s fog alni, 
Меllybe a termeizet munkált,'sfog munkalni. 

Тekintsd Fiam !e nagy istentelenfёget, 
Мint gyalazzak бk az Isteni Felfёget. 

Аza nagy batalmat mint alatsonittyak, 
Мivel termètzetnek azt tulajdonittyak. 

De mondgyak - meg I kitil vette a termёfzet 
Еzen nagy erejét, hogy mindent tenyézhet? 

Мagatól nem; mivel б-isteremtetett, 
м- мertёгёкоi fogva бnem - is lehetett; к 

Мivel mindennek кell eleinek lenni, , : 
Мindennek kell egy magyerбtilki-menni. 

Мaskёра&quot; vilâgnak hamar vёge lenne, 
ме а егmelet-i, el-epyёizne benne. -&quot; - 
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Меrtebbe valami vagyon mind miland6, , 

Szemйnket bär mire vesstik nem alandб. 
Е&quot; nagyerбnem mäs, hanem az Ur Isten, 

Кі mindent teremtett, munkál most-isitte 
Нiat! ezen fz6val бeztet alkotta, * . 

Е1-nem milt még-is all, бtartya, startotta, 
Еgy Epicuraeus eztet tagadhattya, - 

De hogy Isten nintsen, meg-nem mutathattya. 
8em azt: hogye Világ öröktül fogva all, 

Rs azólta benne a termètzet munkal. 
pe mivel az Istent 6 meg-nem foghattya, 

Оgy kell lenni, a mint az бgondolatiya 
Кёрzi; azert mindent tsak a termёfzetnek 

Тulajdonit nem az árök Vegezetnek. } 
Аtalkodya ha z61; hinni nem akarom, 

Vele versengeni nem lehet, mert barom. 
А Frantzok ezeknek kenyeres Pajtassok, 

Аbba külömbóznek, hogy nintsen vallasok. 
Еrrйl бkazěrt - is nero -is predikalnak, 

pelatyuk, hogy mennyikarokat munkalnak. 
Ноgyebbe merйltek, a Világ tsudalya; - 

De gonofzfagokért mêltān-is italiya. - 
Ок Мonarchak ellen's hit ellen dolgoznak, 

Меllyele'világba fok rotzfzat okoznak. 
Fellyebb mär ki-tettemezek mit nem teinek, 

мelly fok artatlanok kezek altai veiznek. 

a 

им 

Izzad a Gvilotin polgarok vérével, 
Тettzésekre bannakazok életével. - 

Нalalos tsöbörbe izik verbe fok fej, 
А&quot; Frantzok fzomnytijat cz legenyhtiöbb ч. 

* . 
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fgy teznek, kik vannak Religió nélkül, 
в Мivel a'gyikolast nem - is tarttyak vétkül. 
Кі gondolta völna, ezt valaha tegye 

Еgy olly ditsбnemzet, 's magat arra vegye; 
А melly leg-baltsebbnek világtбl tartatott, 

Вs leg-kereiztényebb felбle mondatott. 
IIly lefz ; ki Istenet, vallast meg-tagadgya, 

Isten -is illy nepet végtère el- hadgya. 
Нidd-el fiam | kinek nints Religi6ja, 

Оliyannak mindёg rolz a Profesfi6ja. 
Еmberfёges ember hit nélkiil nem lehet, . 

Меrta'nélkülember femmijót nem tehet. 
Еz a rotz erkбltsök kemény zabolaja, 

Leleknek 6ltalma, leg- erбsbb bastyája. 
Аzon kбfziklahoz te-is ragalzkodgyal, 

А melyen Kristusnak Ekklesiája all. 
л А F i a. - 

кedves Uram Аtyam ! mind Реsten, mindВudan, 
Меllybe Vizi-Varos fekizik, esa Tabān; 

Нidgye, hogy nintsenek illyen Etnicusok, 
Vagy Naturalistak, stóbbilly Pilatusок. 

Senkit fem hallottam, hogy Istent tagadna, 
Es olyan vadiagra okos etzétadna. 

Nem rég ugyan hetnek gombiokat el-йték, 
Кik petsenyёjeket rofz tüz mellett fütёk . 

А tabbit küldótték killsб Оrizágokba, 
Но! vārakba zartak kemény fogfagokba. 

Мar 
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Мär most nyavalyāsok ott cathekizálnak, 

А honnan honnyokba tan vifziza femfzalnak. 
Rofz faba kelletett vagni fejfzéjeket, - 

Мivel még többeknek vetzteni fejeket 
Кellett vбlna, hogy ha кegyes Кirályunknak, 

Мёrtёk felett val6 kegyelmes Urunknak, 
ноzzajok nem jarйlt vбlna nagy kegyelme, 

Еletek ne vefzizen, azon engedelme. 
Vétkek tsak йgy esett minnyajunk tudtara, &quot; 

Ноgy tsizmakat vartak Frantzia kaptara; 
регоiztsirizzek völt, s varrós fomalai, 

Аltfzaggatván a bбrt, ki-bйjtak titkai. 
Меllyértmar most élnek nem kis gyōtrelembe, 

Вё-estek mäsoknak asatott verembe. 
Uram Аtyâmnak fok fzép oktatasai, 

Szivembegyōkeret vertek mondāsai. 
Кeriiltem -is mindёg a rolz tarsafagot, 

Szerettem kereiztény,’s nem mäs nyájasfagot. 
Бintsen olly Juratus, nints olyan Jurista, - 

Кiazttegye, hogy én ne legyek Papista, 
4z 4 t t у а. 

Latomkedves Fiam1hogyecy böltsembervagy, 
Реsten -is lehetnél mar Varosi Наdnagy; 

Меrt az emberekkel tudiz okossan banni, 
Nem tnd fenki rofzfzat fzemeidre hanni. 

Кereiztény-isjö vagy, halom, Nagy pénteken 
Нast nem etzel; és a Satros Unnepeken. 

-- 
* 

N 
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Némelly afztalkaknal jädzanakVojtakat, 

А'templombabě-métz.bart5bbfzär nem-is mégy, 
5 Тanatsolom fiam! mig elfz, mindégigy tégy. 
тиdom meg-valafztod kivel tarsalkodo!, , 

Кs veres hajйval nem-is pajtaskodol. 
Semollyal, ki veled befzel, 's masuva néz, 

Меrt illyen dolgodba fohajбt nem intéz. 
|Nem téfzel oПyal-is gondolom fêtālast, 

Кі reggelfel-kelvёn bortifzik mingyaräst.&quot; 
Моnd-meg, Реsten Budan mikёntnyājaskodtok, 

Faraeng altal hol, es mikёрpen vigadtok ? 
4 F i a, 

Реsten's Budan, kinek mint tettzik mйlathat, 
Ноgy ha pénze vagyon, kedvère vigadhat. 

Soka Hetzbe megyen, vadak viadalat 
Nézi; fzeléndekekezeknek бldalat 

Мint mariak, fülökre mikёnt tsemmefzkednek, 
Vadak-is ellenek, hogy,’s mintberzenkednek, 

Sok izeléndekeknek ki-omlikitt bèle, 
Пеfokрёnztbe-vévén, nem gondolnak véle. 

А каve hazakba fokan bé - fétalnak, , 
Еnyhttб italok a hol ketzen alnak. 

Еgy izik Rozбlist, a más Тsokolädet, 
Кimeg Кâyet hörpöl, vagy-is Lemonadét. 

А кіk Piliardon a tekeket verik, , 
А pénztParthiakkéntegymastбl el-nyetik. 

м 

Сavallбt, Pigétet, avagy-is Lombrakat. - - 
Vigakazok, kiknek a fzerentse fzolgal, 

Sampaner,'s más killbor ilyenek elбtt all. 
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Аzok pedig, kika pénzeketel-vettik, 

маgokat mêlyebben jâtekbaereiztik, 
Vélik; hogy jatékjok talán jбra forddl, . 

Fortuna mint eddig, nem nёz rajok morddl, 
бrät, pixisseket, gyirбit fel-tefzik, 

Еzeket-is jadz6 Тarsaik el - vefzik, 
Мar femmiek fintsen, ki fir, ki meg morog, 

Кі mint réfzegember bйjāba tantorog. 
Ugy kell kёрzelleniezen embereket, 

Мint a firófztéstdl gyengültegereket. 
Szeleket mind addig бk nem tsinalhatnak, 

Кбltsön valakitil mig pénzt nem kaphatnak: 
Sokan a'Dunanak vert hidgyán fétalnak, - 

} Вefzélgetés vegett ket végin meg-alnak. 
Нol mind a kèt nembйl valбk öfzve gуйlnek, 

Jeges italokkal trèfäk közt enyhйlnek. 
Innêt kinek tettzik megy Comaediaba, 

Vagy Balba, mar ehez el-kёizilt f.alaba. 
Itten mindent, a mit kiyannakazt tefznek, 

Тангоinak jädzanak , pénzert itznaketznek. 
Реstet Budat tartom én Кden kertyênek, ог &quot;. 

Мas-is, hogy habajanintsen erizénnyênek. 

Fiam : a Budai, е, а Резti elet, 
в Аz emberifёgnek fzomorй fzemlélet. . 

Вgymas utan vetzem a te mondāsodat, 
} Вden kertyêhez tett haonlitäsodat. - 

* . N а 
- - - - : ча х. см 

} - , - 
4 x 4 t t у а. * 

* - 
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моnd-meg : a Vadaknakaz бviadala, 

кіket körös köril kerit rabfāg fala, 
Еgy érzékeny fzfvnek melly ärömät adhatr 

мeg-borzadas nёlkйl kit-is mйlattathat : 
мert nem lat egyebet, tsak vërnek folyāsāt, 

Еllenek inditottebek hartzolasät. 
oktalan allatnakaz б kinzäsaba, 

мeg-ёitébe, vagy-is rantzigallasaba, 
Оkos teremtésnek hogy lehet öröme ? : 

мert inkabb lehetneazokb61 tsämöre. 
А&quot; vadak mint rabok бgy vannak lantzolva, 

Reketzckbe körйl kб fallal fantzolva. 
Senkit fem bintanak, mert nem - is banthatnak, 

Вär magokba feněk de mёg fem arthatnak, 
Мért kelletik tehat azokat kinozni ? 

Faidalmaik miau orditasra hozni ? 
Еz a régi pogany termelzetnek jele, 

Меrtilly jāték .kbaez örömät lele. 
caligula, Nér6 ezeket fzerettёк, 

Сircussokbaembert, s vadakat ölették. 
Еzenjatékeknaka Неtz maradvannya, 

А&quot; vad poganyfagnak az бtalalmannya. 
А Кereiztény vallas minket fzelfddё tett, 

А Ваrbariesböl egélzlen ki-is vett. 
Мért kelletik tehat.aztat йjitani? 

Rs ónként magunkat megel- vaditani. 
Valakinek a' Нetz nagy gyónyörйfёge, 

Оlly a fzelfdfёgnek meg-hittellenfёge. 
Аfricaba vegyeaz ilyen lakasat, , 

Ноiaz Огоiziyanok, s Tigrisek vivāsāt 
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Lathattya: de tudom tele lefz gatyája, 

На ellene tatva ezeknek lefz fzaja. 
Нidd fiam ! ha foka e'jatékra lestink, 

А’barbariesbe megint vif2fza esйnk. 
А kavés hazakat a ki gyakran jaria, 

А' (zerentsétlenfёgaztat kètzen varja. 
Мinden hafzon nélkйl idejët ott tölti, 

Sok nyalankfagokra pénzét el-is költi. 
На pedigjätёkba magat bё-ereizti, - 

Nem egy, de többhamis jâdzбmeg-melyetzti. 
Рёnzét mar el-vefztvén, pixifset, бräjät 

Fel-teizi, ezekkel leg - dragabb ruhajat. 
Jadzvan, czeket-is tбle mind el - nyerik, 

Мёg adós maradvan, végrej6 meg-verik. 
Le - függetztett fбvel haza fompolyodik, 

Рёnz kitбl nyerhessen, arrбl gondolkodik. 
Нарёnzt költsón kaphat, el-jadza azt megint, 

Маrmost mintaz elébb (zenved még nagyobb 
Falatkenyere ints, mellyttégyen fzäjäba, (kint. 

Végtère katona léfzen nagy buiába. 
Vagy - is tolvajfagra rea veti fejét, 

Еz életben -is félfz gyōtri a velejét; 
Меrt ha rajta kapjak, jól meg-paholtatik, 

На tetemes kart tefz, fel - is akafztatik. 
А&quot;kit hatan nem érilly fzerentsétlenfёg, 

Е1-ёri ugyantsak vёgtère a Vёnfёg. 
Nem élhet, nints pénze, fzolgalatot fem nyer, 

Кбldis taska tartya és alamisnat kér. * 

-- 
. N 3 
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De nem él az ember, mint rab, mindёggyázba, 

Вё-is mehet ollykor ó a kavés hazba;&quot; # 
De minden napjait hogy ott Fiam! tбltse, : 

Вsel-fetsèrelve ottan pénzétkбltse; , , 
Еztet nem alftom én helyesnek lenni, ; 

Меrt maga munkajat nem kell fére tenni. 
Senkinek filt galamb nem repйl fzäjaba, * 

№em -is efzik, ha-nem gytiit Kamarājaba, 
Jātékokkal magät ki ki mülathattya, к 

Меrt dolganak jārmat mindégnem vonhattya, 
De nagyjātékokba bě ne botsatkоzzon, 

Ноgy maga fejére pufztülast ne vonzon. 
Мértёkletes jadzās, erkбltós mйlatfäg, 

, А'testet és lelket éltetб orvosfäg. 
Меg-vidйlvān, nintsen e kettб karara, 

Sбttalkalmassabbak lefznek a munkara. 
А kik pedig jarnak a. Сomaediaba, — 

Нidd-el fiam ! mennek olyan oskolaba, 
Но) az ärtatlantag hajó törést fzenved, 

А&quot; fzemtelenfёgnek a’fzemérem enged. , , 
Мinden jaték itten fzerelemre tanft, 

Меlly a gyenge fzivet a&quot;jóttil el-vadit, 
Пtt van leg-fortelyosb Vénusnak mihelye, 

Еbbe fбzettetik matzlagos mételye. } 
Sok titkos alkuknak itten all vasara, 

Меllybйl а Leleknek következik kara. 
А&quot; iadzókraitten (zemet ritkän vetnek, 

Наnem Rignak bagnak egymâsta nevetnek: 
Кik reajok neznek, zavokat tanбlyak, . 

Мclyckkel azutana iziyeket dthyak, 
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Теstek hajlongasit fzintén tigy fel-vefzik, 

Вs бket majmozvanazokat meg-tetik. 
На kirбГjädzatik gyāfzos Тragaedia, : 

Аz-is zerelemert lett halalnak fia. - 
Illyen jâtёkokt61 1ёfzen a fzfv heves, 

De éfzre nem vefzik, hogy egyfzersmind eves. 
Моndgyak, a jó crkбlts hogy itt tanfttatik, 

меlly altal az ember jóra indittatik. * 
Мinnyājunknak někiink kёne lenni (ziznek, (*) 

Ugyellent alhatnank lelket mar6 tйznek. 
Оh! nem tantitatik itten a j6 erkбlts! 

Кi-téfzern mit mondottegy Аthénai b6lts. 
А теddig Theatrит пет одlt Athendba, . 

Иitez перvбlt mindeg, теЦy vбlt Phalanxjdba, 
De Histriбk dltal дk теg - Iagyittattak, , 

Е, а 54/a/agnak attal- is adattak. 
А&quot; Rбmaiakat érte fzint illyen fors, - - 

Vitez nёрvalaez, kemény, s felette gyorя. 
Міhent Theatrumot, бk - is épittettek, 

Вdja életiek, es puhák-is lettek. - 
Fotton fogyott mingyart Rбma birodalma, * 

Оda lett világot rettento hatalma. 
Vajha a' тbeatrum ezt ne tegye veltink, 

Меrtvalo, hogy kezdmarlagytilniNemzetink. 
- N 4 

». 

- 

- * * . 5 - 
(*) Deberemus effe Virgines, az az ! ióba kellene min 

- пуājunkoak fogtalatoskodni, es igy b6ldog lenae 
valamint elettink, бgy halalunk - is. &quot; &quot; 

} 

; } 
* - * - - , - - 3 : - . &quot;: 

- - &quot;. 
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. И&quot; F i a. 

Шram Аtyām! én a' Нetzbe egyfzer v6ltam, 
Аkkor-isfèltembe majdhogy meg-nem hбltam, 

Мivela HetzМеstertegy magyfzurmosmedve 
А'foldhözйgy tsapta, hogy marbйdös nedve 

А'plundrajan alt jótt, és agy martzongatta, 
Нogy én aztat véltem, lclkèt mar ki-adta. 

Detizen ket kutyák, és négy Legénnyei, 
Lettek életének még -is vёdelmei. 

Аubégatva onnat б el-is fantikalt, 
Оrilt, hogy a medve äleléstil meg-valt. 

Szebb Несте lattam én Ноrtobagy pufztājān, 
А&quot;hol Uram Аtyäm tantzolt, Fired täjäп. 

Нèt bikak egymassal ott bataliaztak, 
А кіknek zemei izintén tigyfzikraztak. 

Пrtбztat6 valafzarvok tsattogasa, 
Вs egymasbaität homlokok tзараза. 

Félvén, bё-is bitam egyarpa bogiyaba, 
Меlegiltem-is mar i6tskan a'gatyaba; 

Меrt edgyike kezdé mar a bogiyat türni, 
Кettegtem; bogy fel-fog majd fzarvarafzimi. 

Мint Огоizläny egyet olyat orditottam, 
Меllyel -is magamról бttel-forditottam ; 

Меrt nagyon meg-fiedt, bämbölve fzalada, 
Lattvan, hogy mar melzfze tбlem el-halada, 

Еn-is it ki bйjtam is a Tiza berkére - - 
Lбdditam, nem feltem, latván mene fére. 

Nen követtem éppen envitéz Theseust, 
Кі Labyrinthusba a nagy Minotaurust 

ч. 
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Меg - ölte; magat-is ki-fzabaditotta-; 

А'mellyért-is Phedrat maginak tartotta. 
Вn nem zerehetem illy viadalokat, - 

Inkabb latogatom a Pesti balokat. 
4 z 4 t t у а. 

А'bal kedves ham artalmas milatfäg, 
Вār ott minden fénylik, még-is e vigasfag 

Оlly otsmany, hogy femmi otsmanyabb nem le 
Nemtudom böltsemberabbahogy-ismehet (het, 

Мivel minden magai te bolondnak teti, 
Меrt azok ruhájat magara fel-velzi. 

Еmberifzép képit takarja larvaval, 
Sok ördögöt mutat ilyen all-ortzāval. 

Szeretněm. hogy ha az Оrtzājahoz nбne, 
Тudom bal menésbe a feje nem föne. 

Leg-inkabb tsudallom én a zép Damakat, 
Ноgy magokra vefznek illy rйt Мaskarakat. 

Gyōngyōket, köveket, tбznek a fejekre, 
Nyakokra -is kötnek és a kèt kezekre ; 

АzombatstifТzundrat aggatt fok magara, 
Вoritt otsmany larvat artza rózsajara. 

Тsak azert, hogy mastбl meg-ne esmértessék, 
Тantzba kitбl Ura félti, hogy mehessék; 

Бsazzal kedvère mostan befzélhessen, 
'S Lelkère kart hoz6 alkut -is tehessen. 

Leg-fzebb, bogy fok Dama itten kotsissa val 
Тantzol, Gröff, Нertzeg-isbёresse lyanyayal. 

- - М 5 я 
- -3 

* 
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Аzt gondolya, tantzolfoklzor a Gavaler 
Оlly fzépfёggel, mellye1Нelena fel-nem бr; 

Аzomba forgatбоIlyan rantzos patzalt, 
А kit öfzve fözätt a'vénfég, 's meg. afzalt. 

Вdesdeden, mond-meg! ollytantz hogy eshetik: 
А’kikjärjak; egymast hanem csmérhetik ? 

Оlyanez, mint mikоrnem tudom mit efzem, 
Мunkällok's nemtudomaztat ёл mérttefzem. 

Еn a tantzot foha fem karhoztathatom, : , 
Sōtt hatifztesfèges, azt jбnak mondhatom; 

Меrt embernek valik az egésfégère, 
Мivel olly vfddlast árafzt a fzfvère ; 

А melly mozgas altal vérit meg-ritkittya, 
Estehetбfègre a testet inditiya. 

Ugy a tiziesieges, hatifztes ruhába 
Vaunak a tantzosok, nem bolond larvāba 

&quot;Sha a tantzosoknak mindenik alakia, 
. Аtyai, j6 barat, nem ember falakja; 
Е, hola' vfgfagot nem kell pénzen venni, 

А'tantzt adó Urnalingyen lehet enni; 
Ноl fzerentséjёnek azt a gazdatarttуа, . 

На vig vendégének, mije van, adhattya. 
Мі kedves Oseink haidan fgy mйlattak, 

Еbéd utan kezdvёn mas napra virradtak, 
№em tudtak mi légyen larva és maskara, 

Сrilt a gazdanak fok tzapa pohara. 
Еgy faiv, és egy lélek бket életztette, 

Мaezt egy Gr; holnap megazt a mästette. 
Те-is tehat fiam ! el-järtal a' balba ? 

De mond-meg, hogy ottan mittettéla (zadba? 
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Leg-inkabb mi féle tantzokat tantzeltal ? 

Тиdom, hogy magyarba keyeset ugrottal. 
: 5 

4 F i a. 
на Ехmissiekba, pénzetskèt nyerhettem, 

Мarakkor a balba en -is el-mehertem : 
pe mikоrzsebembe lapos vбlterizényem, 

Мindenkёр fel-kopott akkor az én inyem. 
Еz ugyan én rajtam épen ritkän törtent, 

Меrt meg-tanйltam marigen jóla törvéпуt. 
Сaufarum Director nagy hafznom -is vette, 

А&quot;dolgoknak fillyät nyakamba vetette. 
Inquiliti6kra örömest-is mentem, 

Меrt mas fazékahoz akkorkesem fentem, 
Сausansokat azzal addis borotvaltam, 

Мigjбtskän dagadni erizényem nem lattam. 
Diurnumainmal jartam tchat balba, - 

А&quot; mit kértem, pénzert tettek mindent talba. 
Кelner jбbort hozott, ha azt meg-fizettem, 

Нat aranyt el-kбltvén ihattam ehettem. 
Nem mentem-be maskёр, hanem Dominбba, 

Меrt mas maskarakat italom val6ba. 
Leg-fabb Gavalérok ezt velzik magokra, 

Меrt leg-alkalmatosb бltózet tantzokra. 
Fejér larvattettem leg-inkabb képemire, я 

Es kerek kalapot tollakkal feiemre. 
Кét kezemre hйztam fzépfejér kefzaytiket, 

Dämäk tenyerère firkältam betiket., 
Мivel a balokba ezigen grand mödi, к 

Nem tudvan kilégyen cz vagyamazbódi. 
* 
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Еn Contratantzokat jartam, vasy Voltzerist, 

На tantzosněm tettzett, akkor Stratzburgerist. 
Реtzkestantz а Мinét, azt fohafe jartam, 

Мigazt el-végzették, fétalva meg-vartam. 
А Маgyartantzot it fenki fem jarhatiya, 

Меrt a Damak Slepiét farkantуй (zaggattya. 
fmé Uram Аtyäm : a malatiagokat 4 

1gy vegzem, sigytartom a Pesti balokat. 

4 x 4 t t у а. 
Fiam | latomte-is grand bolonda lettel, - 

Вsa magyar börbil hogy mar ki-vetkeztél. 
На ott lettem völna én a fogad6ba; 

Мikоr [zālājāba völtal Dominбba; 
Меg - nemtsйfitottad völna Nemzetiinket, 

Fen tartottad völna mi betsülettinket. 
Кetten jartuk völna ott a Contratantzot, 

Rendbe fzedtem vбlna dominбn a rantzot, 
Меrt lett voina dolga majd a nad paltzâmnak, 

Danolnite něked kellett völna fzamnak. 
А&quot; tactust ra raktam vбlna a hatadra, 

Ноgy olly bolond ruhat vettel-fel magadra. 
Тіfztesfёges magyar köntösöd van něked, 

Еzt viselvén, hidd1nem lehet nagyobb éked. 
Меrtez, e! vilagon leg-ékessebb gйnya, 

Вs nema maskara, melly fertelmes, stsdnya. 
Völtam én -is Реsten, de tsak egyfzer balba, * 

Меg-is étaltamazt még akkor halalba; 
Меrt ördögök közätt vagyok, azt itéltem, 

Вsel-is kathozok közättök, azt věhem. 
* 



- . во5 

} 

Rem lattam femmijбt, de lattam (ок roizizat, 
Мегt all-ortzakalatt tettek fok gonof.f.at. 

Мind ifiak, vének egy hйron pendiltek, 
Мегt бk Спpidбtйlegy arant hevйltek. 

Еio nem zamlalom, mert meg- botränkoznal, 
Nellyel a lelkednek nem kis kart okoznal. 

Nem-is néked valб Fiam a Pesti ьа, . 
Меrt otta'j6 erkбlts romlik, в kбltfёgbйl Al. 

Еn-isiól mes-adtam az Аustrig8k arät, 
На lehetne, most -is keiner labafzärät 

Оizve törném; mivel чgyan i61 ream rótt, 
Нalvan hogy mennyitkérfzfvem feligmeg-hбlt. 

А&quot;mi leg-rofzfzabb vбlt, meg -is betegedtem, 
Ноlottegy Austrigat, többet me8-femettem, 

Нideg, otsmany vala, most-is йndorodom, 
Нояy mint takony,ollyvбlthogy ha meg-gondo 

Мопd-megazt-isfam:hogyBudan ésРеsten,(lom; 
МеПубltózeteket viselnek a testen. 

&quot;. 

4 Fia. 

Кedves Uram Ayam i mar az el. miliakat 
Оgy tekintse, mint az el-olvadt havakat, 

Senki most azokról nem-is emlékezik, 
О; б) talalmanyon minden igyekezik. 

Меs - van az embert Nem vilagostiva, в 
Le-yan temeiral a halyos fzakftva; 

* 

- Меllyért böltsen ftel ’s Argus zemekkeinez, } 
Nem-is mast, tsak mбdit muokalmost mindea 

Мinden labТаhtamesterletzkejeterint 1ёр, (kё2, 
Nem hadarāf tété, melyen -i, а напайер. 



«об - и * 
Rég minden ögy bakólt minta kasa törб, 

Моstan faëр fiman negy, nem kell hozza erб. 
Аz бltózetek-is nem vadaknak böre, у 

Меdvének nem tefziembert azok fzбre. 

и 4 z 4t tу а. - 
Мibent a dolgokat, mint befzélfz, figy veized, 

Вolond gombat ettel, meg-bódält az efzed. 
|Nem tsudalom; mivel.fok Voltzerist jartal, 

Меrt ezzel velбdnek igen nagyon artal. 
Е&quot; tantzratsak néztem, még-is el-fzéditem, 

Кevés hija-is völt hogy hanyattnem dйltem. 
Меrt fokaig ki néz egy febes folyбra, * 

Аvagy egy kerekre hirtelen forgбra, 
Вizonyossan annak el-fzédiil a feje, 

Меrt fel-haborodik az agya veleje. 
Те-is mind az ákörolly keringбя lettéI, а 

Sokat voltzerisbe miyel keringettél. 
Аzért azidöket meg-külömböztetni 

Nem tudod; a régit djhoz izokod vetni. 
Кedves iam i vagy te rof. Chronologista, . 

Nem i61 illy Juratus ha vagy, és Jurista. 
Мikor még Nemzetiink Scytaknak mondatott, 

Мagam-is ra alok, hogy vadnak tartatott. 
Еs magatvadaknak börёvel ruházta, - 2 

А'meliyeket maga ölte es vadāzta. 
Тёbb más Nemzetek-is ezйtonindйltak, «в 

Devadagb6l velink egyitt ki-tiiatйltak. 
Nagyon meiztze hatra kering fiam eized, в 

На azon idahöz, nemzetiinket teized. - 



. acy 
Régen el-hagytuk mär a&quot; Сапсай, hegyét, 

А Маеоiis tava kördl fekvб megyét. 
Міhent a&quot; Кегейtény hitet mi fel-vettik, . 

Еzaltal vadfagunk mingyart le-is tettiik. 
А mint tovabb izбllatz, abba ellent allok, 

Меrtemberi Nembefok hibat talalok, 
Моndod: hogy meg - völna reg Vilagosfiva, 

Еnpedig azimondom, hogy meg-van vakitva. 
Remugyanegetzlen, deigen nagy refze, 
Меrt mond! minden ember hogy efzessentéf2-е? 

Nem de fok közйlak az Istent tagadgya ? 
e Lelkèt a testével пeg - halnia hadgya ? 
Nem de kissebbitiaz б frent hatalmat? 

Мivel bizonyosnak tarttya bolond Almät * 
Ноgyōrōktai fogva e világ allott, ', au, 

Еbbe a termeize mindegmunkált,&quot;smunkal. 
Reménylеm meg-lefzel ezzel bizonyftva, 

Нogy azemberi Nem meg-vagyon vakitva. 
в нову «sey'аквакvaaber8iы: vannak, 

Néz jóla dologba majd hitelt adfz annak. 
Defelyebb mär böven tбltam e doisokról, т 

8zбly tovabba Pesti йёр ruházatokról. 
* . &quot;: &quot; &quot;, . . . * . * * . 

2 a x А&quot; R * * * . . ЛГ 1 Ga - 

Вudān ezer hêt fzāz, és a' kilentzvenbe, 3 
А*Огйag gyйlésén, egyätt leven tembe. 

Еgyfzfvvel lélekkel meg- hataroztatott, : &quot;... &quot; 
Мagy bйntetés alatt ki-is adattatott, 

Нояy ki-kia Nemzet kёntösebejajon, и 
Кіicália actiêt fejére ne varion, а з 



208 

Пеezen rendelés tsak a Nemesfèget 
Iliette, nem a pбrt, vagy paratzt nёрfёget. 

мive e tsak égy iar, a mint az értёke 
Еngedi: fzйr, 's bunda ennek minden ёке. 

Мingyart- is Наzänknak minden Varmegyéje, 
Velek a' Кirályi Varosok megyéje. 

Мagyarosan magät uniformirozta, 
мelly minnyajunk fzivětnagy örömre hozta. 

Dámaink magyar valt magokra бltöttek, 
Sarkig erб fatyolt fejekre kötättek; 

Оliyakka-is lettek mintama (zёр Раvak, 
Derekokat tettek kartstikkaa kavak. 

Кis Аfzfzonyok völtak mind gyōngyós partaba, 
Віborba, barsonyba, kamuka (zoknyaba. 

Idegenekmek - is ez ältózet tettzett, . 
Нalālos febet-is foknak zivёn mettzett. 

Мagyar fбkötбket masok-is majmozták, 
Es a bobitakat illy formāra hoziak. 

Мinden Uniformis vala patzomanyos, 
Мivel a Nemesfёg nem mind egyaranyos; 

А izegényebbeknek illyet tsinaltatni 
Мбdgyok nintsen, s бket infègre juttatni 

Меm kfvantak: azert mast - is varattattak, 
Меllyet a Föbbek-is köz napon hordhattak. 

Вtza Virag fzinй роiztóbal vбlt varva, 
Es fekete felyem finбrral takarva. 

Тіfztestèges köntós, miden -is fzereti, - * 
Кönnyen minden Nemes meg-is faerezheti. 

1. 

4z 
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4 x 4 t tу а. 

Еlèg rofz, hogyeztet a pórok viselik, 
Vègre nemesfёg közt majd helyeket lelik. 

Еlбl jarök ebbe felette hibaznak, 
Ноgy a rendelésre épen nem vigyaznak. 

Моst mar tehat fam, mind Uniformaba 
Jarnak a nagy Urakaz eget. Наzaba. 

А F i a. 
Мas magyar köntöst-is, deigen tzifrakat 

Оltenek magokra, olykor meg kurtkakat. 
Néha Caputot-is vonnak-fel magokra, 

Тzizmak helyetthйznak stivliket labokra. 

А z и t t уа. 
Нalgass fam! mert mara gyomrom imeleg, 

Jaria a testemet hol hideg hol meleg; 
Меrt mondaзod engem nagy banatba merit, 

Вs mara hanyasra valami kenferi. 
Тän köpónyeg helyett Caputot essóbe 

Viseinek, s stivliket tsak lots pots idabе. 
Моnd-meg ! ha nem jär énémelly parбchaba? 

Нêt orizagrafzбll6 hasgatott ruhába? 

} 

# ' . А F : а. 

Кedves Uram Аtyām ! mindent ki- mondani 
Nem merem, mert tudom, nemtsakokadani 

в Fog: detalan feje egéfzlen meg-b6dal, 
Мajd én lefzek okahogy ha meg-bolondil. 

} О 
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- 4 x 4 t t у а. - 
Еpheta | tsak mond-ki zfveden mi vagyon, 

Ugy-is betegfёgem öl mar engem agyon. 
Leg-alābb testembйl lelkem mig ki-mégyen, 

Végsббräm elatt annyi idбm légyen, 
Illy korts magyarokra aldasom adhassam, 

Еrettek buzgбan Io8 Zsóltartel-mondhassam. 
Меrt ök fzemelyemnek igaz gyilkоsai, 

Nemzetiinknek lévén fzemettye, s tsifjai. 
И F i a. 

Вizony Uram Аtyäm ! mind télbe, mind nyárba, 
Sokanezek közüljärnak kaputrakba, 

Аkar essen essб, akar nap fény légyen, 
Sessióba-is fok бltözve fgy mégyen. 

Тartyak ezt felette бk comod ruhanak, 
Меrt tiz ezer zsebje minden бldalanak 

Vagyon:'snem fzik, mondgyak testek nem fzorit 
Наrongyos nadragiok,azt-isbё-borftiya. (ya, 

Аll incognito-is бkebbe mehetnek, 
Кjel pirhaizlikba mindent követhetnek, 

На meg-talallyāk-is rotzizért lбditani, 
Кі völt, meg-nem tudgyakazi bizonyitani, 

Вs fgybara vargak fokfzorjól meg-verik, 
А&quot;nevek titokba marad, aztat nyerik. 

Тsaka kopatzoknak vagyon Parбchâjok, 
Nints Caputnal egyébb hasgatott ruhájok. 

De a nagy Varosba fokan azt viselnek, 
Sött magyar ruhaba jarni fzégyenelnek. 
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. Таrifznyas parocha van nemelynek fején, 
Ріundra hamot visel fok teste elején, 

4 x 4 t t у а. 
Jaj! jai! Fiam ! estem Dissenteriaba, - 

Fёlek hogy ne essek Арoplexiaba, - 
А miket mondottal bélemet kavaria, - 

Ugy tettzik, egy titkos féreg zivem maria, 

. 

4 F i a, 

Кedves Uram Аttyam! magat neepetzfze, 
А' dolgot fzfvébe mёlyen neerefzfze; 

Мajd arvak maradunk, kerem azt tekintse, 
Меg - gyógyftom ; mert van häzunknal még 

Раrazsan meg-fбzöm, haabbйlfogenni, Gentsc. 
Нidgye Uram Аttyäm, hogy jobban fog lenni. 

Ріritós kenyért- is hamuval ha ëtzen, 
Nagy könnyebbfégère hidgye někem léfzen. 

Е'ket orvosfägnal nints j6bb a verhasba, 
Мindent firбvé têtz mind gyomorba shasba. 

4 x 4 t t у а. 
Еiam mar en někem femmi fem hafinalhat, 

Меrt a halal ellen kiaz a ki alhat? 
De halalom elбtt tenniazt fzeretnёm, 

Ноgy hatalmam ala azokat vehetném, 
А’kikolly kortsossak, es gyalazattyara 

Nemzetiinknek einek, nagy botzizйlagara. 
О a 

г. 
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sok ceremoniat én velek nem tennёк, ** 
Szent Gellert hegyéreenek fzбval mennёк» 

Оizve fuzněm бket mint feregélyeket, 
ме8-tsökolnam elal görtsössel testeket. 

це-hengerfteném ofztan a Dunaba, 
нogy lenne laказок Plut6 orizagaba. 

Мёgtsakaztat mond-meg,hogyMagyarDâmâink, 
Аккmindenkintsйnk, kedvesbalvanykaink, 

А mint el-kezdettek, most-is tigyjärnak-ё? 
Régi ringyrongyokba belé nem bйjtak-ê? 

А F i a. - 

Аz Аf.fzonyi nemnek nagy tulajdoniaga, 
нogy aztat zereti, a mellynek biviaga 

керzeloděseit tetězve be-tбlti, - 
на minden pénzét-is бarra ra kбlti. 

Ritka izépfégével ki meg-elegedik, 
Gondolattyaiba fennyen emelkedik; 

Аf.fzony tarsai közt elsб акаr lenni, 
Мindenbeazoknal többre kivan menni. 

на masnak mint övё tzifrabba ruhája, 
мind addig nem izinik pattog6 larmāja, 

міglen fzegény Urafzebbet nem tsinaitat, 
Вar haza népével infёget-is lattat. 

кdaig Paris vala a mödik miheiye, 
Demar meg-fziint, mert lett verontasnak helyc. 

ВétsVarosa munkál most olly remekeket, 
мellyek elegitikaz Afzfzony nemeket. 

Ноgy ha Вétsi fzabó nem varia ruhajat, 
Uraitt nem vetzia matériajat; - 
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Е mбdi olly magyon el - is hatalmazott, 

Кzt pediglen бlsén ha venni talalya, 
Zajat pörlбdesët foha ki - nem aliya. 

Нány vet mindent, motog, ringyirongyatrazza, 
Frautzimerek hajat mérgebetépazza. 

Аmbar hitvany lef-is, de hadrāgān velzi, 
А&quot; munkájat pedig Вétsi fzab6 tetzi; 

Szfvének lelkènek akkor Urat mondgya, 
Szokas fzerent pedig б leg-kissebb gondgya. 

priga ruhalabamar bit kelkeabetik, 
Вétsi fzabó varta most ditsekedhetik. 

О Вudan Zsid6knal fzebb materiara 
Тett völna (zert, бts6bb -is lett völna ara. 

А&quot; mint Вétsbe vartak, fzintén tigy Реsten-is 
Еzt meg-vartak völna, talán még fzebben-is. 

pe a mödis ruhatsak Вètsbe ketzülhet, 
міvel médit fem Pest fem Buda nem izilhet. 

Damaink Diaetan kezdvёn magyarossan - 
Оltözий, és jarni, valba, ’s fátyolossan; 

Еzen öltózetet mödinak tartottak, 
Мivel régtül fogva azt mar nem hordottak. 

Ноgy bar minden b6ltvöltfatyollal halmazott; 
Аzegybe mindel-kбlt, foknak nem-is jutott; } 

Ноgy légyen, fok kalmar azert Bétsbe futott. 
|Nem v6lt b6bitaknak és fzaknak kelete, 

А Németh fzabónak bajos völt élete. 
Меrt munkátnem карvan nem folytmesterfёgс, 

Urйlt kamarāja, fogyott elefёge. 

О 3 
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Кedves Uram Аttyäm, mar e mбdi f. ānik, 
'S tsak néha fatyolos Dama fzembe tйnik. 

А midón valamelly Gala nap tartatik, 
Vagy a Locum - Тenens közikbe vāratik; 

Мas napokon holmi tzundra kefzkenбkkel 
Вorityak fejёкet, és nem fбкätбkkel. 

Vagy-fs b6bitäval, melly olly; minta’tsбnak, 
Оkezt tarttyak mostan comбdnak és jбnak, 

А melly Magyar Dama pedig Bétsbe megyen, 
Szegyennek tartya azt, hogy magyarba legyen, 

Нanem a Frizerrel fejët tsigaztatiya, 
Тsudalatos bйbbal fel - vitorlaztattya. 

Vagyon mёg-is vagyon néhany olyan Dama, 
De a Nagyok közätt kevés ezek (zäma ; 

А кіknek fzfvekbe buzog még Magyar vér, 
Еttül élefztetik testekbe minden ér. 

Еzek innep napon fatyolt lebegtetnek, 
Кöz napon fбkötбt чеке tétetnek. 

2. &quot; 4 x 4 t t уа. . 
Кedves fiam! fzfvem valami nyilalya, 

Ugy tettzik vipera belso reizen faliya. 
Нidd-e1! hogy ohajtva vārom mar halalom, 

Кfnnyaimra val6 nézve lefz tsak alom. 
Еzeket (zenvednem tovabb lehetetlen, 

Меrt Hazâmnak dolga felette kegyetlen. 
* А Nemzeti günya meg-vбlt hatarozva, 

Оh de melly hamar lettez-is meg-változva! 
Еnnek mi az oka? nem mas, tsak restfёgйnk, 
, Мегt nem tellyesittyük, mi köteleslegink. 



&quot; - } 21; 

} 
, 

} 

А rendeléseket nem elég balani, у 
Vegbe - viteleket kёne farkallani. - 

Мint halgathattyak - el ezt Наzank fiai, 
Аnnyival-is inkabb annak Leannyai, 

Аzokmak Feriei aztat mint nezhetik, 
Velek magyar köntöst mért nem viseltetik? 

А&quot; F : а. 

Аzért Uram Аtyäm, nert a férjek közótt, 
Sok van, ki mostoha ruhaba бltözótt. 

Soknaka felelem pedig zivět teli, 
Меrt a felefёge nadrāgāt viseli. - 

Мindeneket tennifok kedvère hadgya, , 
Nem zeretven бtet, ziyet masnakadgya. 

4 z 4 t t у а. 
Fiam I hogy lehetnek fokan olly ostobak, 

Мint a Druуdesek, vagy-is Abderitak. 
Тudgyak бltózetiink hogy tettzik mindennek, 
Тöröknek, Тatarnak, Frantznak, esLengyelnek. 

Мёrt бltöznek tehat idegen günyaba, . 
Lotyogó fityego hasgatott tzundraba. 

Fбkeppen наzänknak gyёnyörй Еёр Neme, 
Кiktбl tsiklandozik fok idegen fzeme. 

Мagok бltózettyêt mérthogy nem viselik, 
Ноlott a Világnak kedve bennek telik. 

Nints-is az égalatt feholennek paria, 
Вär Persiät, Chinatakar ki bé -jaria. 

О 4 
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- , 4 F : «. 
А kibe meg - romlik egyfzer a terméfzet, 

Sokfzorolyat fzerett, melly nem mutatfzépet, 
Szépnek tartya még -is azt kёрzelбdése, 

Меrt romlott fzfvének nintsen j6 fzlése. 
Оly ez, mint tormāba belé esett féreg, 

Vasy mint pók, a mellytülgyijtettetik mèreg. 
Еgy kétfetske tudgyuk, hogy nemtsinalnyarat, 

Еs hogy parlag fóldón a kepés fem arat. 
На vannak-is nehany ilyen koptziberek, 

Нazankba: nem nagy lef2 betseiknek bérek. 
Nem a Hazat, hanem magokat tзtifittyak, 

Кi-nevetésekre masokat indittyak. 
Тarsafagba magat ki külömbözteti, 

Мёltana többi tag az olyat neveti. 
1llynek Németek közt a neve Szonderling, 
- Вs Ugy betsäitetik mint az el-vetetting, 
Ногу Damaink közätt fok változ6 vagyon, 

Аztat tsudailani nem kelligen nagyon. 
Сupidбnak tize fzfvcket gyullafziya, 

Fejeket, efzeket tsak abba farafztya; 
Меlly mбdi ruhakba öltözkódhessenek, 

Ноgy a ferti nemnek jobban tetzhessenek. 
Еgynek tettzik Németh, masnak pedig Anglus, 

Аmannak Frantzia, ennek meg Нollandus 
Нasonló ruhaкat magokra - is vefznek, - 

Оtömmel nevezik eztet бk finetznek. 
Еzekbйl hozzajok val6 vontzásokat, 

Ме8 - esmerik, agymond, hajland6fagokat, 
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} 

Мinap nem keveset magamba nevettem, 
Нogy Damāink közzйt edgyelfzembe lettem. 

fgy izólt: a békesfёg dolgat nasyon fözik, 
Меrt a fok költfeget Frantziak nem gyōzik, 

Міhent békesfèg letz, Мagyar бltózetem 
Nem fogom viselni, magamrбl le-vetem, 

Меrt Hazankba jönnek a fok Offitzèrek, 
1gy järvān elöttōk, majd femmit fem érek. 

Кatzagva fcleitem, mondām : a ruhakra 
Окёрpen nem něznek, kontyra, b6bitakга; 

Тsak kedvezzen někik pénzel, tsemegével, 
Еzekért kedves lefz hidgye fzemellyével. 

'Uram Аttyam ! ime, a doigok fgy folynak, 
Аzért köntösinket nem adgyuk a molynak. 

Мfg Мagyar hazank all, j6 Нazafiai 
Мindёg fognak lenni, izint figy Leanyai. 

Кonkoly találkozik leg-tiztabb bйzaba, 
Коrtsosok-is vannak e Magyar hazaba. 

Ugy mint gaz, altesik a konkoly a rostan, 
Sohafe lefz ezek fejën -is borostyan. 

Itt a Nбtarius nagyon fel - kiälta, 
Е1-ajйlt: törtent-is fzavanak el-alta. 
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4 Notarius Recidiyaba esik, 
&quot;я те8 - hal. - 

р - - 

Анна meg-lärvān, ki-ki az ágyahoz 
Futva mene; Кlara kapott az orrahoz, 

Razta, bidös kбvel mingyarast füstölte, 
Тörök borsal gyengёn 's tsalannyal dörgölte. 

Е&quot;hafznos (zerektül magahoz - is tère, 
Szomjahozom, monda, frбt innikérem. 

Мints frбm; fzбlt Кlara, mert manem köpйltem, 
Мagamat-is rotzfzйl érezvén le - dültem. 

Кed orditasatöl mivel meg-fiedtem, 
Вār fajfejem, még -is agyamb6l fel-keltem. 

Тalan az frбnal, jobb lefz a meleg bor, 
Меg- melegfzik attбl majdaz hideggyomor, 

Jól meg-gyómbérezem, jól meg-is borsozom, 
Ugytartom, hogy ezzelegésiègre hozon. 

А Juratus fia az Аttyat fzemlélte, 
Sйlyos betegfégétб meg-is esmerte. 

Nagy Recidivába, latta, megint esett, 
Мikor megy-ki lelke, mar tsak arra lesett. 

Рulsussat meg-fogvän, az is postan mene, 
Тudta, hogy tidejét rontya forró fene. 

Аzért - is fgy fzбlott; kedves Аfzfzony Аnyam! 
А&quot; világ végin jar az en draga Аttyām. 

Вort neadgyon něki, most -is nagy a heve, 
Jobb 1ёizen friss vizzel kevert tzitron leve. 

Меg-kéfaftvén Кlara, jól ivott belбle, 
теuzene-énéki?az kérdette tole. 
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Szбlt; nem igen derëk, mivelez tsak mytr viz, 
De meg - lehet inni, mert a bor feprб fz, 

Nagyon érezhetб és favanytifaga 
Еnyhit;'snintsgyomromnak,marolly forrófaga. 

Fianak nem,tettzett fok - fele fpasmussa, , 
Меrthol febessen vert, hol halkal pulsussa. 

Ноl halavany vala, hol mint rak olly veres, 
Latta, ket kezével agyan egy mast keres. 

Мär pedig a beteg haezt teizi, rotz jel, 
Меrt kiezt miveli, ritkän épйl a fel. 

Аzert az Annyanak monda - megezeket, 
Neadgyunk mi něki tsakhazi izereket; 

Doctorért, Вorbélyért kell inkabb küldeni, 
* Еbbetsak egy бrat fem kell el - vetzteni. 

Кárolyba a Doctor, fz6lt az Аnnya: meg-hбlt, 
А Вorbély el-f26кótt, a mellySzathmarbavölt. 

SzegenyТoty Dorkбt-is règen meg-ёgetrek, 
Sok betegek pedig ennek batanat vettek. 

Но! kaphatnank orvost, aztat nem tudhatom, 
- Еlmêmet bar miként hanyom és futtatom. 
Мig egymassai ketten бk gy tanakodlak, 

Doctort hol kapianak arrбl gondolkodiak, 
Еgyirgalmas Barat kiitten köldóla, - 

Вё-toppant közikbe, fzfvek mär tijйla. 
Мind Klara, mind fia, fzfvessen fogadtak, 

Оtt az Isten kälde, nékie mondottak. . 
Кedves Frater Uram! fgy fzólt hozza Кlara, 

Меhéz beteg Uram, tan jut halalara, 
Кérem kegyelmedet hogy lässon hozzaja, - 

Нidgye faradiaga nem leiten hejába. - 
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Мingyart-is a Frater vizsgälta pulsusяat, 

Каztafejét, latvan halalos pasmussat. 
Frissen egy flastromot teve tark6jara, 

А masikat pedig bal labatalpara. 
Vesicatorium e flastromnak neve, 

А melly betegnek van belзбforr6 heve, 
Rajta az er vagas, ha el-mйlafztatik, 

А&quot; heiyett illy flastrom rea ragaiztatik. 
Fajdalmatokozez, mivel hбlyagot haz, 

А midón le-vefzik, akkor testral bбrt nуйz. 
А' Notarius - is érezvën nagy fäjäst, 

1ey kezde kiältni morogva mingyarast: 
пlyen adta Frater I ne égesd testemet, 

Nem vagyok én fertés, mit perzselfzengemet. 
Sz6llottКlára: kedet fenki fem égeti, 

А maga hafznaért azt el-(zenvedheti. 
Нalgatott; de fogat gyakran tsikorgatta, 

Меrt a nagy faidalmat nehezenalhatta. 
Меg-fzünvёn faidalma tsendessen fektidótt, 

Ноgy Fratert meg-óli täbbé nem eskiidótt. 
De tsak hamar baja lett még nagyobb vele, 

Gazember, és Selma lett a Frater neve; 
Меrt latvan nem fzinik az бnagy hёvfёge, 

Меllytiil nehezedik nagyon betegfёge; 
Кérdezte: munkait é al6l termelzete? 

Еelelt Кlara: annak el - mйlt mar egy hete. 
Sz6lt a Frater: tehat meg-kell kristirozni, 

Мäsképpen nem 1ehet dolgät j6ra hozni. 
Меg-hallotta бе2t, ambar lassan fzбltak, 

А mint agya köril, a Fraterrel völtak. 
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Мёrgessen kèt fzemét reaja vetette, 
Sz6lt: Selma, gazember, hordta, fzette vette, 

Тudom kristirozni akariz te engemet, 
Мcg-nem fertбzteted foha-is testemet. 

Тsak mytli hozzānu probaldimingyart végedered, 
А kutya nyalja-fel foldril a te vered. 

Аdd ide fintamat Кlara, ’s a kardomat, 
Вär beteg vagyok-is, birom még karomat. 

Тsak egy lépést probaly agyam felé tenni, 
Мint mondam, a kutyafogia tested enni. 

А Frater Кlaranak monda, en el-megyek, 
Nints itt ream izükleg, nemtudom mit tegyek. 

А mint én akarom, vele nem banhatok, 
Мёghogyfzamar völněk,olly nevet kaphatok. 

|Nem engedi magat meg- кristiroztatni, 
Мas fzert pedig něki nem lehet bё-adni. 

Lassa! de azt mondom; něki harmad napra 
Doctorra nem léfzen fzüktege, tsak Papra. 

Меg-fiede Klara, vele a Fia-is, 
Кértёk, ne mennyen-el, elбtte firtak-is. 

Szбlt a Fia; maritt nem lehet mast tenni, 
Е&quot; mбdot kelletik někiink elб venni. 

Frater Uram | tsaka kristir keizen légyen, 
Аz operati6 mingyart végben megyen. 

Вn ket legényekkel бtet majd le - пуomom, 
Labra valójat-is frissen majd le-vonom. 

Вänhatik azutan a mint tettzik vele, 
А&quot; fetskendб efzköz, [zйkfёg, légyen tele. 

А&quot; fia mar itten femmit fem mulatott, } 
Jó kět izmos Оrofzt mingyart be-hivatott. 
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Еzen kéfzületet latvān, éfzre vette 
Мit akarnak tenni, a fok teremtette 

Szбrбdott (zajab61, nem maradt agyaba, 
Кardert akart mennia kamarajaba. 

Deitt бtet fzegёnyt mingyart meg-ragadtak, 
А&quot; kamara ajtě közé zoritottak. 

Оvedzetik teste völta kamaraba, 
А' hatrйlya pedig bent vбlt a fzobaba. 

А&quot; fia gatyajat frissen le - rantotta, - 
А Frater puskajat mar kёfzen tartotta; 

Неlyessen bé -is lótt, ki - dailyett targyaba, 
Меlly uán bě-tettek megint az ágyaba. 

De bezzeg leve itt kegyetlen nagy larma, 
А&quot; frobaból mingyart ki-is fzaladt harma. 

Тsak Кlara, ’s a fia maradtak mellette, 
Оpedig titkokkal e kiältāst tette: 

Jobb ha mar meg-ältōk, Fiam, 's Felefёgem, 
мert maroda vagyon az en fzйzesiegem. 

А&quot; Frater kegyetlen, nem irgalmas Barat, 
Міhent fel-gyógyulok le-töröm a farat. 

izekrilizekre бtt öfzve vagdalom, 
Nem lefz életének elбttem irgalom. 

Тsak addig élhessek mig бtt meg - бlhetem, 
|Nem banom azutan ha el-temettetem. 

А Тatar hazamhoz tsak bajomra hozta, - 
Leg-dragäbb kintsemttil ime mint meg-fotzta, 

Nem vagy Fiam! te-is ellenfёgem letté!, 
Аzon gazemberrel mert edgyet értettél. 

Те vбltal az elsó a ki belém kaptal, 
J6hogy mintfaeléndek még meg-nem haraptal. 

- 
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Кi-zarlak, hogy tudgyadтestamentomomьб, 
Lбdйlyhaladatlan mingyart most hazamb6l. 

Те - is Кlara Аtziz onyfzёр Нitves Tarsom vagy, 
Lattam bereteted, sizived hozzämmellynagy. 

Nem tudtal kest titni minnyajok (zivébe, 
Fбkёрpen azon gaz Fraternek lelkébe. 

Кlara a fiāval labahoz borйla, и 
Nem tбlhatott, mivel five meg-zorila. 

De Juratus fia zokogva hozzaja * . 
Igyfzбlla, mert könytil azott az orizia. 

Кedves Uram Аtyäm ! a ki fejiink felett 
Lakiki bizonyfagot mi kettбnkrбl tehet, 

нову Uram Аtyamon fzfvbйl fegfteni 
Акагtunk: fäjdalmat,'s bajâtenybiteni. 

Nem érdemleném én, hogy a fala vielyen, 
8бttazt érdemlenёm, hogy engem el-nyellyen; 

- На Uram Ayamnak javat nem kfvännäm, 
Вs mostani forsat, mintha, nem bannam. 

Saint illy gondolattal Afzfzony Anyam Vagyon, 
Denem izбlhat, mivel fāja zive masyon. 

А Frater kérdezte, hogy ha a termetret - * 
J6 Uram Аtyāmmal пуittatott в 2éket? 

Szбlla Аfzfzony Anyām, hogy el-milt egy hete, 
Мібlta kegyelmed illyet nem tehete. 

Frater erre monda, fzükfёges a kristir 
Néki; nem hafanalhat, mäsegyeьЬ telet, 

На pedigten magät nem kristiroztatiya, - 
Аz Аnyam a Papot bizvāst el-hfhattya. 

Тиdtuk ; Uram Аtyäm erre nem fog alni, 
Вs fgy mitбlink-is hamar el-fog valni. 
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Аzeri selekedtiikezt Uram Аtyāmmal, 

Меrt nagyonfzerettyük,nemtsak immelammal. 
|Fianak befzédgye faivět meg-lagyitä, 

Frater mondāsa-is pagyon meg-indita. 
Кelly-fel Fiam ! fzбlla: jбi hozzām Аnyäddal, 

Nem elek märfoka, nyájaskodgy Аtyaddal. 
Те-iskedves Klāram olely-megengemet, . 

Кrzem, hogy el-hagylak, egyetlen egyemet. 
Меg - бlelte Klara, de pitzegve fira, 

Nem fzólhatott, mivel magaval fem bira. 
Szinet nélkül Fia kezeit tsökolta, 

Fitti fzerelmet fajdalma pбtolta. 
а. nagy banat miatt edgyik fem fzólhatott, 

Меrt a keserüfёg fzivekbe bé - hatott. 
Тsudalatos dolog!, бmeg-batorodott, 

J6 kedvet mutatott, nem vбlt komorodott. 
4. Sz6lla: halgassatok engem&quot;. fzerelmesim, 

Мёrt vagytok (zomorйк! mértfirtokkedvesim? 
Тudgyatok! meg-halni kell minden embernek, 

Ngmenged a halalрörnek, vagy fegyvernek. 
Вär meg-halok ! nem de eleget éltem mar? 

Eletenre .vetve nints bonthatяtlanzar. 
Еnelбre megyek, es état mutatok, - 

Нogy utannam jövёn azon indalIyatok. 
Нidgyétek; hogytik -is majd utanam jóttōk, 

Кёзбn , vagy hamarebb, de eljёaidōtōk. 
Оtt lefz val6fagos órökös lakasunk, - - 

Nem lehet e foldón nekйnk maradasunk. 

А. 

* . Оrök 
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окк ревнее он-i, edoi&quot; ивик, 

Isten latāsāb6 oly örömät vetiink; - 
А mellynél nagyobbatelme nem gondolhat, . 

Оrvendetessebbet femmi Izaj nem mondhat. 
тегаepely - le Fiam! mar most itt melettem, 

Меrthogy meg-aldgyalak, magambafel-tettem, 
Мingyart -is a fia esett kèt térdère, 

О реdig kèt kezettette a feière, 
Аbraham, Isāknak, Jacobnak Istene, 

Кinek egéfz pokol nem, alhat ellene: 
Аldsyon -meg tégedet én édes Маgzatom, 

Lelkedbe, testedbe, légy b6ldog; Rajzatom. 
Szfvembйl rād adom Аtyai äldäsom, - 

А&quot; mellynél nintsen-is femmi dragäbb mäsom. 
А'miként halfeldreaz kgnek harmatiya, 

Оlly b6féggel rad-is, а Мindenek Attya 
Тerjetzfze malafziyat, 's aldgyon - meg tégedet, 

Нöltod utan vegye magahoz lelkedet. 
Еzen nagy Or istent fivedbйl fzeressed, 

Szent parantsolatit foha meg-ne vessed. 
Szent hitedbe pedig légy mindёg alland6, 
Нidgyed;hogy mint tested, lelkednem haland6. 

Аz пluminatust, в Naturalistakat, 
Рarantsolom kerildi mint a Viperakat. 

Нfv légy Királyodhoz, és бtet teressed, - 
Ноgy fgy érdemidért kegyelmit vehessed. 

Szintén fgy izeressed édes Hazādat-is, 
Szüktegbe aldozd-fel érette élted-is. 

Р , 

* 
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Веtsillyed mint illik, a Fellyebb Val6kat, o 

Меrt ezek tehetnek te veled fokjókat. 
Наzänk törvénnyeit mindёg nagy bбtsbe tartsd, 

Рr6kator lefzel-is, tétova ne fatsard. 
Valamit valahol fzбllafz, légyen igaz, . 

Меrta’hazugember leg- alabb valбgaz. 
—А. Gegenytsyamolitsa, a mint toledlehe, 
- Меrt fokezek közziil magaval fem tehet. 

1.atván más boldogël, fohafe légy irigy, 
Мivel azirigyfégemberbe nagy mirigy. 

Valamint fzeretel engem mint Аtyādat, 
Нagyom! йgy fzeressed e' draga Аnyadat. 

Меrt бfzfve alatt tégedet hordozott, 
Мagy faidalmak közōtt e vilagra hozott. 

Еmlбіvel taplalt, zamos faradtfagot 
Senvedett melletted, nyughatatlanfagot. 

Ne engedd, hogy migé, légyen ö infégbе, 
Gyamolitsd, a midбn esik betegfégbе. 

Еz a te fiti fб kötelesfёged, - 
На eztet tselekized, meg-ald Isten téged. 

Еzek utan nyakat б altal kбtsolta, &quot; &quot; 
Кelly-fell (26llott hozza, serre meg-tsökolta. 

Мar hozzadfordilok én fzfvemnek fele, 
Кinek hйfégével mindeg völtam tele, 

Вdes kedves Klāram 1ёn hfy hitves parom, а 
Latodeletemet mar hamar be-zaron. 

Еsedezem azert hogy ne fzomorkodgyal. 2 
Тиdodember vagyok, azert bâtorodgyal. 

А kit Anya Izokotte vilagrafzilni, 
Nem lehet a halält annak el-keriini. 
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Тsak emberi zséldom tehät most fizerem, 
Еzt hogy el-kerillyem, épen nem tehetem: 

Аzért életembe ha meg-bantottalak, 
Аvagy leg-kissebbel meg-botzizantottalak; 

Вotsasd-meg, mertaz-is, ki értiink genvedett, 
Ellenfegeinek tudod meg-engedett. 

Еngedgy-meg hat te-is, könnyebbitsd terhemet, 
Нogy leg-kissebb vêtek ne myomialelkemet. 

Lelkem esmérete hogy titzta lehessen, 
Вtrāja elibefgy bâtran mehessen. 

Тudom; meg-botsaitol, i6 fzived esmerem, 
Rs fgy idvesfègem bizonnyal el-erem, 

Reménylem, ott veled fogok ärvendeni, 
Nem fzйnök Istennél érted könyörgeni. 

Кófzönöm mellettem tett faradtfagodat, 
Еjeli, nappali, daikalkodásodat. 

Rdessem i te nemtsak vбltal Felefegem, 
De v6'tal mindenbe fele fegftfegem, 

Vègre még-is kérlek, бlely-megengemet, 
Тartsdemlékezetbe en fzegény lelkemet. 

А'kбrös faala temettes kertembe, 
Меrt alatta fokfzor mytigodtam éltembe. 

Мint Magnes zoritya magahoz a vasat, 
Кlara ägy ölelte, zfve maid meg-hasadt. 

А frobāja hangzott nagy jaiial, s frassal, 
Меrtitt kétigaz zfv,kйfzkódóttegymassal. 

А&quot;fromfzéd Afzfzonyok e nagy jajgatasra 
Вё-futoitak, в lattak mint estek egymástа: 

Р а 
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Кlärät nagy nehezen férjétal el-vontak, 

Urafzfvét, hogy tsak nehezfti, mondtak. 
Аz Огой Рарnénak kisértёk hazahoz, 

Sok keserve közōtt alligiött magahoz. 
Вog daj profztуi! Рарné eleget mondotta, 

De бtsak zokogott, tan nem -is hallotta. 
Itt a Notarius fiat fzólitotta, 

Нfvja-bé a Fratert, nékie mondotta. 
Вё-jövén leg -ottan ötet meg-kóvette, 

Sz6lt:hogy бtt motskolta, a' hagymazza tette. 
Felele a Frater : hogy бnem neheztel, 

De бtt kristirozni djra megint meg - kell; 
Меrt az elsб kristir azért nem operalt, 

Мivel hankolбdott, vetztegёрpen nem alt. 
De haa masodik talal operalni, 

Моstani rotz forsa mègjóra fog valni. 
Мonda a Fraternek; mindent el-fzenvedek 

Velem tenni, a mit tsak akarengedek. 
Аnnyi könnyebbfёgem&quot;leg- alabb kaphassam, 

Ноgytsak egyholnapig,Кlarammallakhassam, 
Мégaz’Napa Frater kětizer kristirozta, 

De jobbūlasara бtet tsak nem hozta; 
Меrt azharom Кristir mind benne maradott, 

Аzért körülötte többé nem faradott. 
Szбlt-is a fiāhoz, hogy hivasson Рapot, 

Меrt nehezen éri a holnapi Napot. 
А&quot; fia a Paprбl rég mär gondolkodott, 

De Attyanak fzólni бnem bâtorkodott. 
|Netan meg-fiedgyen, vagy-is azt itéПye, 

Нову ба&quot;halalat kivānna, ne veliye. 
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Рulyka Мiskat kiildé Paterért Каplonba, 

Е1-isjótt, fzent Misët mondvana templomba. 
Szбllotta Fiahoz, Fiam ! Рароt hivass, 

Кózelit vég бram, azert ne-is mйlass. 
Felele a fia, épen most cgy Pater 

Еrkezett Каplonböl, és vele egy Frater. 
Тan fzent alamisnat jбttek kéregetni, 

De Uram Аtyamhoz fogom бtt vezetni. 
Мingyart -is a Patert hozzaja vezette, 

Кinek jelen lettêt à kedvessen vette. 
Imadkozott vele foka, ’s meg-gyóntatta, 

А&quot; fzent kenetet-is nékie fel - adta. 
А&quot; Frater kět gyertyat az afztalrateve, 

Тsudalkozott minden, б melly bator leve. 
Кi-fzällott ägyab6l, terden imadkozott, 

Еs gynagy buzgóan 6 meg-is aldozott. 
Le-fekйdvén, fgyfzólt, 6h melly könnyilettem! 

Міhent Istenemet én magamhoz vettem. 
Нifzem i izent vérével meg-mossa lelkemet, 

Szine eleibe juttat-is engemet. 
О a Feizületet kezebe tartotta, - - - - 

А Тheologusi Actust tigy mondotta. 
Мaid még ket öräig befzéltigen fzépen, 

De mikor az бra hatot ütätt éppen, -- 
А&quot; halal veriték ki-titätt homlokān, , , 

Szentelt gyertyat adtak kezebe izaporan. 
Пstenêt (zereti, akkor - is fogadta, 

Fel-kiälta, Jésus! sa lelkèt ki-adta. 

- 

* 
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тиемкЕтторпк РАвловлен. 
4 Notaria el- temettetik, Testamentoтa fel. 
- /zaka/?tatik, e, el- olvastatik. 

Sча, Notarius, miheiyest ki-mila, 
Fianaka könnye zemebil égy hйla; 

Ноgy mara Pater-is rajta meg-jedett, 
Меrt a’fбldre esvén, lett meg- merevedett. 

Valami piritust az отa ala kent, 
Аzirgalmas Barat, mellyrealla- is fent, 

Вё-is adott něki egyněhany tseppeket, 
Меhyek erбsittik a' badgyatt fziveкем 

Szбltak: mār a dolog meg- esett, ne firion, 
Férfi termёfzettel illб hogy бbirion; - 

Меrt ezzel életre бtet mar nem hozza, 
Аzert magät mért-is epefzti kinozza. 

Моst-is abrazatiya oliyan mär mint a fal, 
На Аnnya meg-lattya, még bājāba meg-bal. 

Еzek utan maga kérte a a Patert, - 
Azorof. papot-is, sazirgaimas Fratert; 

Ноgyjelentenek-mes az édes Annyanak, 
J6 mбddal halalat, a fregёпу Аttyanak. 

Deaz egéfz falut bё-futotta a hir, * 
I.atta Klara, hogy mar az ützān minden fir. 

Ноgy ferjet firattyak, éfzre vette azt б, 
De бnem firhatott, fzive lett olly mint kб. 
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А&quot; mint bě-menёnek a! Рарок hozzāja, 

Nem pillantott zeme, tatva vala izāja. : 
Аzirgalmas Barät nézte a pulsussät, . 

кi-vette zsebebil mingyart piritussät; 
Jó dósist-is dörgölt orra ala ebbйl, - 

De mint allott, most femmozdált-kia helybil. 
Lattvane nem hafznalt, kapta lântzétajat, 

Еret vagott rajta, hallak - is larmajat 
Оlly nagyon, hogy egetz falu ide futa, 

Аzt yélték, hogy mingyart meg-йtia guta. 
Кialtott! Тепgerek zйg6 nagy habjai, 

Нegyekettsapdos6tel-dagadt ariai, 
Вorittsatok engem, hogy ne lassak napfényt, , 

Jбk el- éréséhez ne nytijtsatok reményt. 
Vagyti ormos hegyek en ream dйllyetek, , - 

Тerhes fziklâtokkalengem meg-öllyetek. 
Ноi vagyon a' késem ? majd fzfvembeverem, 

Fajdalmimnak végétigy hamarébb nyerem. 
А Pater a kezet meg-fogtatsendessen, 

Мint ió lelki Аtya fzбlt hozza kegyessen. 
Оh draga Alzizonyom : magat mértepetti ? 

Оlly nagy banatokba fzivět mért eretzti ? 
Gondolya-meg; hogye Világ kerekfёge, 

Itt maradasunknak nem az örökfége. - * 

Мі Аnyaktól ugyan minnyajan fziilettink, а 
De még-is örökёazěrt nem élhetiink. 

Еz a Nagy Istennek az б fzent tettzése, 
Еь бröktül fogva alt latott végzése. 

, &quot; . и , , , 
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Кі az Isten ellen ebbe rйgбdozik, - . 

Нidgye ! hogy örökre az olly el-karhozik, 
А Аfzfzonynak nagyobb kintse nints lelkéné!, 

Drägäbb ez vilagnak minden értёkénél. 
Е1- ne velzitseezt maga j6 fzäntäval, 

Isten ellen val6, zagolódāsāval. 
Меrt hogy férje meg-hбlt, Isten akarattya, 

Еzen tehat fzfvět mért meg-nem nyugtattya? 
Меg-hбltak, kik völtak, valamint most б-is, 

Меg-halunk utanna, a kik élink mi-is. 
Кérem tehat, légyen meg-nуйgodt elmével; 

Кs ne karomolya Istenё пуelvével. 
Мagahoz tert, le-йlt, és meg-tsendesedett, 

Sirt még-is, mert fzfve vala febesedett. 
Szépen a Paterhez fgy fz6lla végtère : 

Аttyäm Uram lengem olly fajdalom ére, 
Ноgy én tellyesféggel magamon tül vбltam, 

Кeserifёgembe nem tudom mit fzóltam, 
Szбllaitta Pater: el-hifzem fzavait, 

Jól - is altal lattam méltó fajdalmait; 
Меrthol van ollyАfzfzony,mellynek meg-halfér. 

Вs бtet fzeretvén fajdalom ne érje. (je, 
Тsak kerem,hogyfzfvétmar most meg-nyugtassa, 

Кériêt a mint illik, el - takarittassa. 
Мingyart -is a fiat magahoz htvatta, 

Мindent mikёnt tégyen někie meg-hagyta. 
Ноgy mossak - meg бtet, fzépen ältöztesse, 

Ugyannak utanna ki-is terittesse. 
Leg -inkabb pediglen azt biza fiara, 

Аzon пуакravalбt köttesse nyakara, 
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мellybe meg-igéztékaz Нalmi vasárba, 
Меrtez arany tsipkés, van-is nem kis arba. 

Fogadta a’fia, hogy majd mindent i61 tetz, 
Еs betsületekre az eget dologleiz. 

А&quot; vén Аfzfzonyokkal mingyart meg-mosatta, 
Feier ruhájat-is reajaadatta. ** 

Szokott köntösébe fzépen бltöztette, 
Аzon nyakravalбtnyakara köttette. 

Меlly kalap völt fején Budara mentébe, 
Моstan-is azt tettékitten a fejébe. 

Аzon pennajat-is kalapjara tettek, 
Меllyért a Vasasok maid fejët nem vettek. 

Тarsolyos kardgyāt-is köték oldalara, - 
Бohany zatskбt, pipāt, a markolattyara. 

fgy teritették -kifzoba közepère, 
А&quot;fok nёр jätt és ment meg-tekintésére. 

Рapistak, Огоizok ofztan harangoztak, 
Кóldusok testénél hatan imadkoztak. 

Аzon a környéken az a nép fzokasa, , 
Ноgy ha valakinek esik ki- mйlasa, 

Sir6 Аfzfzonyokat vagy pénzert fogadnak, 
Аvagy a firäsért nékik mâlêt adnak. 

Еnekelve firnak, de ha könnyek nem hй, 
Наmar az Egyházf a korbatshoz-is nytii. 

А Fia Gatsājba küldótt illy Vestakért, 
Мindenik énekel egy napegy petakért. 

А'firalmas hazhoz mihent érkezének, 
Мintegy fél oraig бk meg-pihenёnek, 

} 
Р 5 
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А&quot; test mellé últek, azutan ket felōl 
* Еgyike fecundalt, más énekle elбl. 

Ugy intéztékezek mind az ênekeket, 
Мintha maga Кlara mondana ezeket. 

Вânatra fejeket, бk le - erefztették, 
Кönnyek közöttezen èneket kezdettek, 

А Siratб 4/?fonyok веке. 
Власили fejem, mire juta igyein, 

Forgand6 herentse, mert banal gy velem, 
oh te gyikos halal | mergedet mostnyelem, 
Ноgy fejem певанса, heiyem allig lelem. 

Кem vбlt illyen ember a Szamos mentébe, 
Nem-is jart gubaba, hanem kék mentébe, 
О egy Eskitnek -is mert alni izemébe, 
Меrt Hazank Тörvénnye gözölgätt fejébe. 

Falunknak -is dolgat böltsen kormanyozta, 
Тsizma zara megett ravasät hordozta. 

А&quot; porti6t hamar ki hozza nem hozta, 
Пlyen Orotzt mingyart.titätte, potozta. 

* 

o a katonakat felette Гzerette, 
Vacans porti6it igazān fizette, 

&quot; Еztet tenni egyfzer:hogy el -teleitette, * «&quot; 
лkkor бtt egy Hadnagy jбl meg-titógette, 

r». . . x 
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1aj ! ki nem mondhatom ! engem mint fzeretett, 

Gyakran kézen fogva kortsmara vezetett, 
Reizeg tan ötvenizer éltébe lehetett, 
Dea&quot; Тsaplarosnak mindёg meg-fizetett. 

Draga kedves Fériem 1 te mar oda letté), 
Оh draga alakom lengem mint fzerettél 
Вär gyakran engemet pofon-is titóttél, 
Тsak egyet fordültal, mar megint kedveltel, 

Аrva vagyok immar, 6h én fzegény Klāra! 
Е! - hervadt Viragom, meg-afzott a fzara, 
Мёrt juttattal halal engemet - is mara, - 
Нad ment vбlna lelkem velenyugalmara, &amp;с. 

Тöbb énekeket-is бk még énekeltek, 
Нalgatók fzfvei banattal bé - teltek. 

Вudai attyāt-is keserves hangzassal 
Еnekeltёк; а пéphalgatta firassal. 

Fökёрpen bé - estêt } tsöfznek arkaba, Нalvan mint kinlódottennek mely faraba. 
Аz alatt a Fia Notariusoknak 

Меg-frta halalat, többeknek másoknak. 
А holezek laktak, ott minden harangok 

Меg-vonattak ; nagyon fzomorй убlt hangok. 
Glodan Конmorzanba huizonnégy бraig &quot;. 

Szйnet nélkйl vonta, mas nap virradtaig. 
Кёt harangotskai maid meg -is repedtek, 

Меrt a fok kongasba mar meg-melegedtek. 
Тemetésére-is hfvta minnyajokat, . 

А Janki Plebanust, és több más Papokat. 
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Philosophusokat, és a Nemesfeget, 

Кórйl belöl való falusi népfёget, 
Szelfd András mellé még több Кantorokat, 

De kérte, hogy jól ki- öblitsék torkokat. 
Ноgyigy hangossabban ènekelhessenek, 

1ёlegzeteket-is könnyen vehessenek. 
Еlsбvбlt ki el-jótt, a Lazari Мolnar, 

Вбgött minta’marha, monda; 6h be nagykár, 
Ноgye tados ember miközóttiinkel-tiint, 

Philofophiank-is бvele mar meg-fzйnt. 
Nem engedem masnak, maid magam munkalok, 

Тіfzteletère fzép koporsöt tsinalok. 
Тsinält - is fzép böltost fzaraz Diófab6), 

Ноgy j6 afztalos-is, lattak e munkabбl, 
А Gyarmathi kovats érkeze myomaba, 

Еgy mefzfzelypalinkätóntött margyomraba, 
Мint zamar orditott, fira és kesergett, 

Меrt Palinka (zefzi fejébe kevergett. 
Кі- ment a fzobaból, udyaron tantorgott, , 

Glodan - is erkezett, nézven rea, morgott. 
№em felejthette, hogy бtet meg-lбgatta, 

А' midбn ellene Klāra fel-biztatta. 
De mas nap meg-latvān ба' kéfz koporsбt, 

Кezébeazon nap nem vett boros korsöt ; 
Нanem az Urafāg kovats mühelyébe 

Меnе, в рörölyōket vévén a kezebe; 
Vasbal munkált tzifra fél mazsas kereiztet, 
. Valaki tsak latta, fzemet ra meretztett. 
Еhez még kovâtsolt egyněhany fzegeket, 

А Fia kepébe adä mind ezeket. 
----- 
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Szбlla: Ura Аttyat mindenkor fzerettem, 

Меg-titztelésére mind ezt kètzitettem. 
Inkabb farkantyükat verněk tsizmājara, л 

Аvagy-is patkékat zaufa fakбjara. - 
Меrt tigy elne: mar most kivel fogok inni, 

Кёzen fogva ki fog a'kortsmara vinni. . 
Sok pint bort meg-ittunk edgyiitt egyfzer's más 
Denaegiskergettekminketegynèhányfzor.(bor, 

Jaj mar most el-hagyott, kivanom az Еgbе, 
Оrvendgyen a lelke, ōrōk ditsatégbе. 

Glodan Urfzul бtet hogy latta, nagyon firt, 
А&quot; körös fa alatt б asta-ki a’ firt. 

Мfglenaztat asta, teve fok fohajtast, 
Szeraku i izeraku i többillyОlah mondäst. 

Еgyhazi ruhába a Papfäg бltözótt, 
Мagy tzeremбniak, 's éneklések közätt 

Оtta kopors6ba még azon naptettёk, 
Еsa keiz izegekkelazt bё-is izegeztek. 

Тörtёnt, hogy egy titas kép-fr6 érkeze, 
А ki Коlosvarra menni igyekeze ; 

Latván a Juratus, itt meg-tartбztatta, 
Festèshez kètzйllyön, nékie meg-hagyta. 

мinden tärtènetit Budai 0ttyanak, * 
К&quot; mellett tzfmjét-is Familiajanak; 

Кülönös tablara olly fzépen festette, 
Ноgy valaki latta, azt meg-nem vethette. 

Le-frta, a bikak бtet mint kergették, - 
А&quot;juhafz ebei бtet mint mentették. 

А&quot; vasas katonak vele mint bananak, 
Ноgy Fireden vele öfzve akadanak. 

и 
| 



238 
мint dalt-bé étizakaa'tзбtnek arkaba, 

А’ hol - is mar lelkèt tarta tsak markaba, 
Мint fzabadila ki 's érkezvén Budara, 

Мint akadt Szathmari Вirбnak fiara. 

Latván Magyarokon bolond fok ruhakat, 
'А' Gavalerokat és a fok Dâmâkat ; 

Мind ezekert miként бmeg-nem tamadta; 
А’ frent letzket nékik ezért mint fel-adta. 

К' kép frasokat, mind koporsójára 
Sorrбl forra raktak, hanem oromjara 

Тzfmjet függetztették, a melly ebbāl allott, 
Ноgy egy fzép Griff madar levegбbe fzällott. 

Е. Philosophusi köntösbe онбон, 
Кalamarist pennat tartott körme közótt. 

Аlatta Ароil6 völt le -festve firva, 
Non injufieplorat, vбlt alāja frva. 

Nem lehet fzebb tzimie egy Nбtariusnak, 
Fökёр melly tartatik nagy Philosophusnak; 

Меrtez jegyez nagy éfzt, és magy fteletet, 
Valaki tsakitt vбlt, erre fzemet vetett. 

А'temetés napja mingyart mas nap vala, 
Меrt hat napok multak, miélta meg-hala. 

Rendeltek dél elбttezt kilentz бrara, 
Міhent ezen napnak értek virradtara. - 

Szamtalan fok перек ке.d’tek mingyartsyalni, 
Sokatagon ennek el-kelletett hйlni. 

Szik vala az Udvar, ezteta! Nemesfèg . 
Вё-tбlté, a'Papfäg, &quot;s az Аtyat vérieg. 

А&quot;falu itzäjän a nép meg-nem fére, 
Меrt bar holzizй vala, de keskeny völt tère. 

ч&quot; 
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Sokan azert altak ktitaknak fajara, 
Leg-többen mätztak - fel hazaknak héjara. 

Мasok fövényeken altak 's lajtorjakon, 
Мint ts6kak йgyйltek nagy fzammal a’fakon. 

Кёt fertälyt hogy titótt, mingyart harangoztak, 
А nёр кözätt ezzel tolongast oкoztak. 

Еgymasnak hatara fokan fel-allottak, i. 
А'nagy fzorйlas közt jajt-is kialtottak. 

А&quot;Falusi Таnāts fekete gubaba, 
А&quot; firalmas haznak mene udvaraba, 

А&quot; fekete zäfzlót a kis biró vitte, 
Ноgy б mint masnagyobb, ezaltalazthitte. 

Falunak a könyve az áreg birбnak 
Valaa kezebe, mint f6 fzam adбnak. 

Ravasokat raktak tizedes vallara, 
Еrre harangoztak mär kilentz бrara. 

А Deak gyermekek itt a companokkal 
Sort tartvān, jövének apró leanyokkal. 

Еzeket egy gyermek kereiztel követte, 
Меlly utan fok Каntor lépéseit tette. 

Utännok a'Раpfäg pompassan erkeze, 
Egyhazi ruhaba mivel mind бltāze. 

Кі füstölбt tartott a maga kezebe, 
Кі meg (zentelt vizet vitt réz medentzébe. 

Négyen völtak itten Оlah Kalugyerek, 
нatan Вasilitak, izakalos emberek. 

Оrotz Рбра пубltz vбlt, és ket Francifcanus, 
Ut61 pedig jöve maga a Plebanus. &quot; 

Меrt a testet nem mas, hanem temette б, 
А’többi lóggön völt, бv6lt kоztók a’fб. 

* 
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А test az udvaron mär ki vala têve, 

Аz Аtyafifaggal kördl vala vève, 
szegényarva Klara, fekete pajāba 

Itt üle, jajgatott, 's maid maga hajabя. 
карон : de a többi izamos Ануайа 

Вatoritak бtet, foképpen a fia. 
J61-1ehet fajdalom něki-is zivёbe 

Nagy vala; alt б-is itten feкetébe. 
А Plebanus buzgón latotta dolgähoz, 

Еnekelve fogván Ceremбniähoz. 
pe meg-adtak mбdgyät bezzega kantorok, 

мert it igy orditott a fok korhely torok; 
нову talán bógések Váradig el - hallott, 

Вetsületet köztók Szelfd András vallott. 
Вttsйz6 éneket б konditotta-el, 

нogy minden halhassa, egy izekre alla-fel. 
А Szamos vizének leg-nagyobb hartsaja 

Nem tättya tigy fzajat, mint vбlt tätva izāja. 
А Janki Меster-is épen nem hibazott, 

Fei-tiivan pofājāt, keményen trillazott. 
Пеa Nagy ма)thenyi , mint r6ka a fagyon 

каhogott: torkaba věltek füIlya vagyon. 
А Szathmari Каntor az Isten fgéjet 

Lassan énekelte, mert még a gégёiét, 
міvel regvel vala, még meg-nem attattak, 

Аz estveli torra eztet halatztottāк. 
Кét öränal tovabb tartottez a bбges, - 

Usyantsak el-hagytak, iótt rajokköbögёв 
Мingyart 
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Мingyart a Plebanus itten fel - is ala, * 

* 

Мasyon gyónyörden 's baltsen predikala. 
Véletlen tärtent it felette nagyropai, 

|Nagy larma, orditas, fok illy kialtas; jaj! 
А Plebanus mingyart meg-is allapodott, 3 

Мértesik e larma, arrбl gondolkodott. 
А&quot; firalmas haznak tб fzomfzédfāgāba 

Lakott Jäger Getzi, a maga hazába; } 
Igen fok nép maizott az Еfzter héjara, 

Кіk neznikivântâk e gyafzos pompara ; 
Е&quot; terhet nem birvan, retsegett, ropogott, 

А&quot;fok emberekkel rakasra - is rogyott. 
1{inek labara dält, kinek a kezère, . : 

Sokjó formats6kot kapott a fejére; 
Sok fzabadiusak-ki, aztat kialtotta, , - 

Sokhogymingyartmeg-fil,nagyzajalmendot 
Оrrān fzäjän foknak a vère bugyogott; (ta, 

i Sok meg fantikalva onnat el-kullyogott. 2 
Кinek a fzalmäb61 tsak feje vala kin, 

De mint maiz-ki abb6), a vala mara kin. 
Еgynek megegy fzatyvaesett a nyakaba, - 

, Ugy tetzett, mintha a völna kalodaba. 3 
Маsa’kakas dlбn meg-maradt, sazon alt, 

Еgyakéménybedбlt,e'mesottmaid meg-filt. 
* Dea fok nёр rajtok azonnal fegftett, 

Ев (gy e larmanak mingyart-is vege lett. 
Itten a Plebanus tovabb predikallott, 

* Наigatta бt a nep, marmosttalpon allott - 
* 

} О 8. 
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Végtère a mint a bйtsйzast kezdette, 
Valamig Amennel azt el nem vegzette, 

Оlly magy vбlta’ firas, jaigatas, zokogas, 
Ноgy foknak fzfvébe esetta nyilallas. 

Sokezekttil lankadt leve, se1-faradott, 
А Szamos - is a fok könytiil meg-aradott. 

Szegény Кlärät innêt karon vinni kellett, 
Меrt vères tajtěkkal a’fzaja bé - tellett. . 

Кedves férjët tovabb nem -is kisérhette, 
Szfvět a fajdalom olly nagyon fértette. 

Еzzel a Plebanus mondå itten Ament, 
Кiki, ki eddig ült, labara alla fent. &quot; 

А Сeremбniat megint el- kezdette, 
А&quot; Ritualébйl aztat êneklette. 

Пtt egy.Мі Аtyankot lelkéért mondottak, 
Мfg el-imádkoztak, tsendessen allottak, 

Ноgy azt el-végzettek, egy Papa’ fistölбt 
А кezébe adta, és az engefztelбt. 

Тemjény ez : a mellyel a testet füstölte, 
А' fzentelt vizzel - is eztet meg-ōntözte. 

А короrsбt tettёk fzent Mihály lovara, 
Кmelte hat Eskйttember a vallara. 

Пtt a harangokat mingyarast meg-vontak, 
мiseréré. Рарок, в каntorok mondtak. 

Nem bбgtek olly nagyon mar most a'Кantorok, 
Мivel mindenikněl fzaraz völt a torok. 

А&quot;fzämtalan fok nёр mingyart meg-indula, 
Тоlakodas miatt fok-is orra hila. 

Еlбla gyermek ment maga kereiztyével, 
Оiztan minden Compán deak feregével. 

* 

| 
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Оket kii-falusifertak köyettek, . 

Мinnyajan nagy halkal lépéaeket tettek. - 
А&quot; fekete zajzlót nagy Authoritassal 

А&quot; kis Biró vitte, itt lassй hágassal, . 
Реleskei Таnats mene a myomaba, 

А mint mar mondottam,fekete gubaba. 
А Рhilosophusok ezek utan jättek, 

Кіkember forsaról vele elmёlkedtek. 
Вnekelve mentek mär most a Кantorok, 

Нallattak magokat, tudvan hogy lefz borok. 
А Рарок melly rendel a' hazhoz jövének, 

Szintén azon rendel itten -is menёnek. 
Utannok mar a test itten vitettetett, 

Нufz (zóvětnekekkel köriil vêtettetett; 
Меllyet- is kisère mar az Аtyafifag, 

А Nemesfёg, és a Szathmari Pölgärfäg. 
Végreaz Аfzfzonyok jöttek egy tsordaba, . 

Нatrйl mentekazok, kik völtak gubaba. 
А Пrб Аtionyok közlók enekeltek, '.', 

Föttil egёfz talpiggyafz ruhába mentek. . . 
Nagy tekerйletet kellett nekik tenui, i sa 

Ева körös fahoz йgy kelletett menni. 
isya nep fokiaga jobbrendel meheteti, - 

N em tбdult egymäsra, jobban meg-férhetett. 1 
El-erkezvén egyfzer mara kбrós fähoz, 

А testet le-tették ki-asott fijahoz . 
Мind a testet, mind firt, Papfag kördlvette, 

Сzeremбniait mihent el-végzette, i 
о -- 2 2 
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Кâteleken mingyart botsajtak firiaba, 

Аma végsб napig Iakozб hazába. 
Rä vägtaka foldet, s zépen fel-halmaztak; 

А&quot; vas kereiztet - is j61 alkalmaztattak. 
Меrtez a fejéhez fzépen helyheztetett, 

Мutatott a fzemnek ékes tekintetet. 
Аz Огоizok erre egy fejér zätzlótskat 

Függetztettek, tettek Lanykak kofzorбtskat: 
Оlahok, Оrofzok, mutattyak ezekkel, 
Еgy meg-hбlthoz vannak mellynagytifztelettel, 

Fia Nagy Varadról egy Маrvanythozatott, 
А melly fir halmara rea borittatott. 

Еrre ezen nèhány verseket vagatta, 
Меllyeknek betit meg-aranyoztatta. 

Е Р I Т А РН I U М. 

4, -тes it Pandorio / e’/2ёр Азraryana, 
Мет talay? /tebb пуйgoв heiyet drnyekandl. 

Tekintra e Str halmot, теЦуt takar e’ЛИdrodny, 
ЛИeg-tudod, я те8-tadgya veleda&quot;Маradvdny, 

Ноgy alatta лrus/it Нагdnй оду паку ла, 
4 ki Кадіkdnak pala 4ttyajia, , . 

х 4 Nagy PELESКЕz hire, No74RталS, 
Еёх пакr Tarpeny tиdв в паку Philosophи. 
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де Aerdeza в пере, а yiel art el-луta, 
Меё тіkor try: arka/arat ejel bajta. 

Еleg az, hogy mindégolyan nagy eтber vбlt, 
Нояy ö, тіпd addigelt, valатgтeg-пет hбlt. 

Sirard-теg/gya/z cziprust hannyal e halтdra, 
Л1eg-erdenli, теrt пagy йtat tett Виdara. 

А&quot; temetés'utän ofzlott mingyart a nёр, 
Кi-ki monda, hogy e temetés vala izёр. 

Тsak nehany Nemesek, és az Аtyafifag, 
А Philosophusok, sezekkel a Papfag 

Мaradtak-mes, s mentek minnyájan Klarahoz, 
Аzitt val6 Оrofz Рарnak a hazahoz. 

Sok firas, zokogas közōtt бtt talaltak; 
Defzegényt minnyájan mingyart vigatztaltak. 

Нázánal az alatt fia mindent végzett, 
Меrtmar minden gyomor éhfёget ittérzett. 

А mint minden afztal mar meg-terittetett, 
&quot;Svendégektül Klāra haza kisértetett; 

Аz étkek mingyaräst itt fel - is hordattak, 
Аldások Papokt61 azokra adattak. 

Еgy atztalnal altek Papok, es Nemesek, 
Мasutt fem maradtak a' helyek tiressek. 

Кlarat a Nemesek magok közé vették, 
А&quot;Раpokhoz közel бtet le-йltették. 

Мindenkёр akartak бtet vigafztalni, 
Мегt mastnem zбlt, tsakhogy kivānna meg 

&quot;. - - (halni. 
С 3 
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Jólettek, jólittak, gazdag vala e tor, 

Мivelei-is fogyott it harom bordбbor. 
Тsudaltak leg-inkabbitt a Кantorokat, 

Вorral mint äztattak meg-zaradttorkokat. 
Philosophusok is itt nem fromithoziak, 

Еimélkedés helyett бk inkabb boroztak. 
А Lazari M6lnar, miyel a koporsót 

Мunkälta, tirité itt azért a kors6t. 
А Gyarmathikovats tette ennek mässät, 

О -is a kereiztnekitta aldomasat. 
Тіzenkèt köldusok ettek mäs fzobaba, 

Réfzestiltek бk - is a Кlara boraba. 

|Nyavalyāsok abb6l annyit hörpentettek, 
Новуitten egymassal meg-is verekedtek. 

Кi-futottak nězni, légyene mi larma, - 
De mar földón fekiidt ezek közül harma. 

Еgy Csengeri fanta köldus mank6javal 
Le-йtotte, mertnem righatta labāval. 

Пtt egy tsonka vala mind a kět kezère, } 
Felefёge pedig vak völt kèt fzemére. 

Еz Urat, hogy réfzeg, nagyon pirongatta, 
Ura pedig motskat mar nem balgathatta. 

1gy f.6lt hozza: Daihal fogd-mega: nyelvedet, 
Меrt mingyartki-vājom mind a’kétfzemedet. 

Еgy Batizi kóldis mast meg pofontsapott, 
Норуtöbbalamisnat, mintб, ittenkapott. 

А Рtebanus atvan е (2ёр comaediat, 
мingyart el-htvatta az Egyháznak fiāt, 

Рarantsolia, zaja бketa' теnplomba, - 
Reggelig legycnek ottan arestomba. 



. 247 
De vigyázzon; hogy ott ne verekedgyenek, 

Наnem parantsolya, hogy könnyörögienek.. 
Вё-mentek, afztalhoz megint le-йlének, 4. 

Е köldus Sarmitzlin fokat nevetének. 
А’tsonka mit mondott, hogy Klāra hallotta. 

Вär mégfajta'fzfve, még-is mosolyogta. 
Мidбn mar minnyájan eleget evének, - 

Ге!-kбltek, Klāranak köfzónést tevènek, 
Оrofz pap hazahoz el-is kisértették, - 

Оttan-is mindenkёр бtet ébreiztették. 
J6 étfzakat mondtak něki utólyara, 

Меnne ki- ki onnat maga (zallasara. 
Мas napa Plebanus a Тemplomhoz mene, 

Еs a köldusokkal ott Computus teve. 
Мaid tsak nem minnyájat meg-korbatsoltatta, 

Fбкёрpen a manköst jól meg-irhaztatta. . 
А’tsonkåt nem banta, de vak felefégét 

Меg-kelett követni, s valni réizegfégét. 
Аz executi6t mihent el -végzette, - 

Szabadon minnyájat hazaeretztette. 
Мingyart minden felé ment - is eza vert had, 

Nem vigyazottegy-is, alamisnät ki ad. , 
Еlsö vбlt a fanta, ki el-takarodott, : 

А&quot;többi fe kěsett, mind el-vakarodott, 
Моstan marКlarahoz mentek utóilyara, 

Ноgyfzfvět hozhassak régi nyugalmara. 
Vigatztaltak бtet, fok-fёle pèldakkal, 

Е&quot; világba történt fzép históriakkal. 

- 
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Кі meg kérésével, mäs meg befzédgyével, . 
. Lattzatott - is lenni nуйgottabb elmével. 

Е1-bйtsizvān tбle, kezet fogtak vèle, 
Кlara gyónyörien mar mostan betzéle. 

Меg-köfzónte někik, hogy бtt meg-tifztelték, 
А mellyre minnyájan йttyokat követték. 

De Juratus faitten tartбztatta - 
Szelfd Andrast, haza nem-is botsajtotta. 

Szint tigyТsebres Міhalyt, vele Gantsos Janost, 
Мind ezekkel még a Thбt falusi Vamost; 

Мегtez a négy vala Testamentarius, 
Мindenik nagy ember, es nagy Philofophus. 

4 Телатетот а: Falu ladajdb6l 
ki-petetik, e, az ege/* Tandts elate, el 

olvartatik. 

М. napra virradvan, mingyart йgy бltóztek 
Мint Philosophusok, smagokra kötäztek 

Рalastot, segyet mast; kalapot fejekre 
Тettek: ès le-йltek el-rendelt helyekre. 

А&quot;Juratus mene falu Вtrajahoz, - 
Кérte; a tanattsal hogy jönne hazahoz. 

Пlendб-is vala hogy jönne hozzāja, 
Мivel nala vala a falu lādāja, 

А&quot; falu dobjara a birб üttetett, 
ПМellyre minden Hites hazahoz fietett. 

Меg -is indaltak бk a veres zäfzlóval, 
Lassй ерёвekkeljättek, és dob izбval. 



249 

} 

} 

й 

} 

Вfró tanatsaval a mint el-erkezett, 
Мinnyājahoz itten egy fzép befzédet tett. 

Sajnallana, figy mond: hogy illy arvan lattya 
Еzen hazat : 's nёрnek Attya és barattya 

Ноgy ki- mila; mert mar ki léizen gyamola, 
Мivel migelt, dolga mindétigiól folya. 

А’ТуukodiМеster fzékéral fel-kele, 
А häz Аfzfzonyanak nevébe felele, 

Ноgy a NagyUr Isten, ki arvaknak Attуа, 
Infégree falu népét nem juttattya; 

Меrt bar e helyfёgnek meg-hala Atlasa, 
81az1 a kiennek valófagos massa. 

Е1! ёsihol vagyon, fiara mutatott, 

--: 

Nagytudomanyй ez, mert törvёnythalgatott, 
Dehet a falunak б Notariusза, 

Е nagy hivatalhoz van -is igaz jussa. 
А Тanāts, a közfég, Vivat! kialtottak, 
Оlly nagyon:hogyfzavok'Szathmarha hallottak. 

Наromizor négy Hites бtet fel-emelte, 
Аttyanak podagrās fzékibe bé - tette. 

Кlāra örömébe könnyeket hйllatott, 
Latván kedves fia mint installaltatott. 

А ia kötzönte, s magät haltogatta, 
Кörös köril kezét a biräknakadta. 

Еogadta; hogy biven fog mindёg zolgálni, 
Es minden рörökbe falu mellett alni. 

Аz Огой Рар бtet it meg-eskiidtette, 
А Рrothoculumot eleibe tette; 

x * 
&quot;ч. 

С 5 

3 

} 
} 
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Ноgy ebbe bé - tria a falu dolgait, 

Кutyajit, matskait, több minden barmait. 
Аz Annya Auyanakaz 5 Сlepsydrajat - 

А' kezébe adta, hogy tévén munkajat, 
Оrakmak folyasat mindétigtudhassa, 

Ева Sessi6kba Tanaisnak mondhassa. 
Nagy fa pixissèt-is nytijtotta kezebe, 

А magy Unnepeken mellyt hordott zsebёbe. 
Пly Notariusnak nagy a dignitassa, 

Вs ilyen pixisbil all authoritassя. 
Аz egёfz tanatsot itt kördl - is jarta, 

Кinalta tabakkal, s tsattantva bё-zarta. 
1gy nyerte a fia Аttya nagy titztfégét, 

Тartiya-is a falu benne ditsöfégét. 
Еzek igy törtenven, az U Nбtarius 

, Szбlla: halya zavam minden Philosophus! 
Аz Аtyām éltébe tett Testamentomot, 

Меllyre neve mellé petsètet - is nyomott. 
Nem kétlem, masok-is hogy magok neveit, 

'S coram me ra irtäk, és a petséttyeit 
Мind kivil, mind belбl, reaja ütättek, 

Végsб rendelését fgyerбsitették. 
Szükfégesnek latom, hogy fel - fzakafztasson 

Еzen Testamentom, és el - olvastasson ; 
Ноgy mit kinek testalt, abb6l meg-tudhassuk, 

Ева kiket illet, kezekbe adbassuk. 
Еzen kivānfagät helyesnek tartottak, 

Ноgy fel-nyittattasson, jбnak alitottak. 
А&quot;Вiró id adä kültsat a ladanak, 

МеПyet fel -is nyitni kelletett maganak. 
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А Тestamentomot abb6l ki-is vette, 

Вs azt az atztalra eleikbe tette. 
Аz Uj Nótarius ezt Тsebres Mihálynak, 

Аz Angyalosiak Nбtariusanak 
Nytijtotta kezebe, s kérte izakafziza - fel, 

Нangos torka völna, azt olvassa-is el. 
Мingyart-is haromfzor itten doboltattak, 

Аblakok és ajtók mind fel-nyitattattak. 
А Nёрnek majd helye fem völt holallani, 

Мегt az egètz falu kivanta hallani. 
А&quot;Тestamentomotitt fel-fzakatztotta, 

Мagat minnyajanak, elбlmeg-hajtotta. 
Кi - allott az utan a' haz közepère, 

Széles nagy kalapjat fel-tette feière, 
А Рhilosophusi palastyat vallara, . 

Zöld ocularéjat pedig azorrara. 
Itt tij Сollegaja nagy fa pixissébil, 

Frissen mellyet ki-vett palastya zsebebdl; 
Debrei burnбttal elöl meg - kinälta, 

Меrt ettiil az frast fokkal jobban latta. 
Кi-krakogvan magat olvasni kezdette, 

К vбlt foglalattya, mellyt ki-ki érthette. 
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А Те 3 г а т е п t о т. 

Твот ember vagyok, eletem el -mйlik, 
Вär kevésideig, tān mёgez el - пуйlik; 

Dea halalt még - is el nem kerilhetem, 
Ноgy бmeg-ne fojtson, aztat nem tehetem. 

Е&quot; gyarl6 vilagba éltem Istenemnek, 
Наzamnak hafznára, ’s kedves Nemzetemnek. 

Аdott az Ur Isten někem fzép Titztfeget, 
Тökéletes fzfvй barna felefёget ; 

- Valamiket tettem, femmit fem ellenzett, 
Кn někém zéphārom magzatokat nemzett. 

Sohaez életbe nem kiméltem testem, 
Еgy kis vagyonkat-is e fбldón kerestem. 

На halalom utan e ripfz rapfzra menne, 
Мёg fir halomba-is fajdalmamra lenne. 

Мindenekbe tehâtez az en tettzésem, 
Кs meg-hatārozott végsб rendelésem; 

Меllyet tsendes fzfvvel meg- érett elmével, 
Тefzek okos efzem meg-ftélésével. 

Меrt Istennek hala, ez még meg-nem kabйlt, 
Вär a bikak elбtt majdhogy meg-nemtsabйlt. 

Вort -is és palyinkat, még ma nem köstoltam, 
Е mai hibamattegnap ki-рбtoltam. 

De kiknek mit hagyok, el-ne fetsèrellyёк, 
Аvagy-is rofzfzabbért azt el-netserёПуёк. 

Legatariusim ha ezt tselekefzik, 
Меё-mutatom, hogy a' fzurkotбk meg-efzik. 
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Меrt halalom utan бket latogatni 
Fogom : mint kisértet, ejel foitogatni. 

А&quot;Nagy Or Istennekhagyom a ielkemet, 
Аnnyanak a fбldnek, pedig a testemet. 

Вtzom izent Fianak én nagy érdemében, t 
Вtineim meg-banvān, véfzen kegyelmében. . 

Текvбj6fzägomat testalom Кlârâmnak, 
Оzvegyfёgrejutott fzerelmes arvamnak. 

Вolygatni бtrebbe fenki fe próbaliya, 
Меrt a fart elöttem foha meg-nemaliya. , 

Нóltom utan бket ugyan meg-rangatom, 
Ріhegnifen fognak, Ugymeg-nyomogatom. 

De kivanom, fiam ötet gyāmolittsa, 
Velee i6izagot még meg-zaporiitsa. 

Еgy fa hazból allez, és egy rafzas kertbбl, 
Мёg egy véka ala vetni val6 fóldbбl. 

Izzadott homlokom, migennyitfzerzettem, 
Е&quot; fzép j6fzägomnak mig Ura lehettem. 

&quot;S migazt magamévatehettem örökre, 
Sokat kбltöttem én Реsten a pörökre. 

А Кirályi Ficus akart involalni * 
Рörömbe; de haträbb kellett néki álni. 

Еzen fzépj6fzägom, hogy ha Klāra meg-hal, * 
Szallyon a fiamra, tudom 6-is fgy vall. 

Аbalienalniezt ne méréfzellye, 
Sбttazon nagy tabla foldet jól mivelye. 

Тermetzt kertem igen j6 fzй retkeket, 
Еzrenként rakhattya fzalakra ezeket, 

Nagy Comertziumot б e2ekkel tebet, 
Мivel a Szamoson a Tizaba mehet. 

- * 
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Naturalistaknak éneztet testalom, 

А Тifzan le-йfzhat fzallya a Dunaba, 
Аzon pedig mehet bizvast Asiaba. 

Оttan draga pénzen vefzik a retkeket, 
МеrtТörök gyomrokból haityak a fzeleket. 

Моbiliaimtбl Кlaram meg-nem fofztom * 
Еgёfzlen: de réfzit masoknak-is ofztom. 

Скуmint Hazank kényes Gavalérainak, 
Аbba nyájaskodó tinder Damainak, 

Оllyan darabokat fzfvembйl testalok, 
А'mellyekkel tudom, hogy někikhaiznalok, , 

Нagyok én бnékik erkбltseimböl-is, * 
Теstemnek egy mêmellybelsбréfzébбl-is. 

Тndom; Нazankba fok Illuminatusok, - 
Кіknek - is a fzamok nem kevés, hanem fok; , 

Кedvesbet ezeknek en nem testalhatok, 
Semmit hafznossabbat nékik nem hagyhatok 

Еfzemnél: azért-is vegyek ezt kedvessen, 
Тartsak-is nagy betsbe kerem azt zivessen. 

Меrt hidgyék! бk ezzel bolondok nem lefznek, 
Вalgatagfagokat többé nem - is teiznek. 

Letz Religiójok, mellynek kell - is lenni, 
Аz ênefzem utan hogy hafognak menni, 

Fogjak ök tifztelni's fzeretnia Királyt, 
Меg-vetik, mint pestist a Frantzia dagalyt. 

Еgy vén lovam vagyon, a melly allig mehet, 
Szolgálatot-is marén někem nem tehet; 

Мivel jб marham vбlt, azert tartom moti, 
Кend izerintabrakja ki-jár, izénaja-is. 

: 

4 

. 

* * в 
- * 

к 

- . . &quot;. ** 
Меrt barfбtii farkig akär mint vizsgalom, 

— — 
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Нasonlitanak бk, mindenbe hozzaja, у в 

Меrt minб az eizek, olly Phantasiaja. 
Аzt tartyak, ōrōktбl hogy e vilag alna, 

Вs tsak a termètzet hogy ebbe munkalna; 
Аz embernek lelke hogy meg-hal testével, 

Е1-tйnik mint a fist test el-enyétztével. 
Еzen ven lovam-is igy Phantazirozik, 

|Nints efze, hanemtsak mint egy almodozik, 
Ноgy б mindёg l6 v6lt, es mostan - is barom, . 

Nemesb a’fzamarnal, mellyt azert vakarom. 
На egyfzer meg-döglik, az ebek meg-efzik, 

Еitetб paraja mint füst, el-enyёfzik, 
Мindenbe-is enged бa terméfzetnek, 

Меrt faraglyājaba hogy ha fzénat vetnek, 
Оtet a termètzet arra-is farkalya, 

Ноgyez eledele; és hogy azt be-fallya. 
Reménlem bё-velzik ezt tarsafagokba, 

мегt épen egy veleka tudomanyokba, 
Нagyom a falusi Nétariusoknak, 

Мivel kell lenniek Philosophusoknak, 
Régtül fogva gyйjtött Bibliothecamat, 

Вänom nem hagyhatom někiek a fzamat; 
Меrt ha gyüllésekbe (zammal fибlhatnanak, 

А' biintetésekre fokat ihatnanak 
Кalendariomokezen fzép könyv tarom, 

Szépen ötzve kötve vagyon ötven harom. 
Еnnyi etztendбkig viseltem Titztfegem, 

1.utza vasarara menyёn Felсfёgem, &quot; &quot; . 
Мinden etztendбben üijat vett б Тагрän, 

Меllyel kcdveskedett dj etztenda Napjān, , 

&quot;. 
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Пgaz, nemigaz vбlt; valamit hallottam, 

Вё-frtamazokba, még hozza tбldottam. 
Ноgy haiegyzésimet gyakran olvasgattyak, &quot; - 

А’tudatian népet ök meg-vakfthattyak. 
А'porti6t rajok duplan fel-vethetik, 

Кв fgyennek felët erizénybe tehetik. 
Аz Arithmetikat izint йgy fel-jegyzettem, . 

Нogy haiznat vehessék, azert tselekedtem. 
, Тanittsak a népet jól multiplikalni, 

Demagoknak mindёg kell am fubtrahalni. 
1gy seppen valami, bárnem fog tsorogni, 

А&quot; hasok éhfёgtül, nem -is fog korogni. 
Е&quot; nem a lopasnak, vagy hйzasnak tzéliya, 

Наnem a gondol6 febes étz fortёIlya. 
Тsudallani fogjak nagytudomanyomat, 

De meg-is köfzónik e' hagyomanyomat. 
А Рrokatoroknak egy magy kěst testalok, 

Jobb efzközt hogy hadgyak, ennél nemtalalok. 
Еzzel a' Рörlбket kedvekre nуйzhattyak, 

Теstekriil utóis6 bбrt - is le - hйzhattyak; 
Меllyekkel magokat körйl prémezhetik, 

Вs nagy ditsбfёggel a pört végezhetik. 
Dejavaslom, a pört hogy fokaig hйzzak, 

Вбröket egyfzerre rólok le-ne пуйzzak ; 
Меrt gy tovabb-is fog folyni az 5 vérek, 

Мindёg többrбl többre fzaporodik bérek. 
На lattyak, hogyverek nem foly, martsaktsepeg, 

Jele, hogy illy Causans immarnagyonbeteg. 
Еgyйете 
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Еgy fzerre a bórit akkor le -ranthattyak, 

Кs a kóldйs paltzät kezébe adhattyak. 
у Juititia ziznek hogy haigy aldoznak, 

и 
} 

} 

} 
й 
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Нidgyek,idvezdnek, es el-nem karhoznak. 
Аz Оratoroknak bagyom a nyelvemet, - 

Меllye1 mindёg birtam, ékes befzédcmet. 
Еzzel бk eleget majd peroralhatnak, 

Вs Сathedrajokról mindent ki - mondhatnak, 
Нору ha hizelkednek, agy léfznek kedvesek, 

Вs ha ragalmaznak, felette hiresek. 
Пgazfagra ne - is botsassak nyelveket, 

Меrt ezzel fokaknak bё-tórik fejeket. 
А'j6 érkбltsökról femmit fefzбlyanak, 

Моstani mödikról бk fok jбt mondgyanak. 
Аz ajtatosfagot Bigotterianak 

Ніrdessék;'s hogy illik e tsak Fantafztanak. 
А' két fzinйfёget ha kialtyak jönak, 

мindenik tariani fog fgy Cicerбnak. 
Моbiliaimból én a Роétaknak, 

А kik tifztelбі a kilentz Мusaknak, - 
Теstalok egy kemény fab6l munkált fulykot, 

Меllyel le-йthetnek bar melly erбs tulkot. 
Кedvekre mint tettzik eztet el- hänyhattyak, 

Меllyt magok fem hifzik, aztat hazudhattyak. 
IIly hazugfagokról hogy ha énekelnek, 

Еzekril 1ёр mézes fzavakkal verselnek; 
Нidgyék, hogy tettzeni fognak e vilagnak, 

Rökép a mostani fzép ifiutagnak. 

R 
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- Ne-i, акауа azigaz Роésist, 

Вs ela fe hozzak, Apollбt, vagy Isist, 
Jupiternek az бfok változasarбl, 

Vagy fziz Diannanak tett vadáizāsār6) 
Ne fzбliyanak, mert fgy meg-nem ditsértetnek, 

Sött illy fzépmunkaik a porba vettetnek. 
Наnem ha Nasбnak zerelmes könyveit 

Fogjak бk köyetni, fok motskos verseit; 
Nyernek bizonyossan akkor Laurusokat, , 

Мivel illyenekkel tбltik gustussokat. 
Тestamentomomba én a' Роétakat 

Intem, ne tegyenek illyetén munkakat; 
Меrt illy verses munka gyullatztya a fzivet, 

Мёlyen belé hatvan, nemez rontб fvet. 
А&quot;mellyért juthatnak Charon hajójara, - 

Меlly бket fzälitiya a Styxnek partyara. 
Оlly hazafaknak, a kiknek van hajok, * 

Feiek fajdalmaval fintsen někik bajok, - 
Deviselnek még -is 16 f-бr par6kakat, 

Тsinálnak magokb61 rusnya Chimerakat; 
Теstalom azoknak egy régi kutsmamat, : 

Leg-dragabb, es leg-fzebb &quot;s fб mobiliámat. 
А Нuizadik Оsómeztet akkorvette, 
с А&quot; mikora. Тatar Hazankat cl - lepte. 
Еzek fokat hcztak illyet Кrimiaból, * 

Dehogy ki-menёnека Мagyar hazaból; 
Мivel meg-valanak terhelve prédakkal, 
- Аrannyal, ezistel, fok 12ёрportёkakkal; , - 

Кem tudtakazokat immarhova tenni, 
Оlis6 penzen akkor meg-lehetett venni. 



- . - 259 
Fejér fzirke gyapja gyóny5rй fzép bodros, 

Farka-is rajta figg, ez - is pedig fodros, 
Nem fzükfég, hogy Frizéraztat frizérozza, 

Ноgy lifztel minden nap bé -is puderozza. 
А mellyik fel-tefzi azt maga fejére, 

Nagy okosfagot fed egyfzersmind efzère. 
Le - fog hofzfzй gyapia fйgni ket vallara, 

Еzek közōtt a fark fektidni hatara, 
Sok fzem -is fog rea nězni, mint kortsosга, 

Меrt illб-is nezni illybolond okosra. 
Кі Маgyar Nemzetétekёрpen gyalazza, 

Тök fejet idegen fzбrrelmaskarazza; 
Оllyannak, ki Маgyar fzéр бltózetère 

} 

Тestalok egyavitt febesi pokrötzot, 
Карutot hйz, és ügy бltia testère, 

В. mes ehez кате её как darбио. 
А рокrбtzból telikolly gyónyörй kaput, 

Ноgy ha aztviseli, maid mind utanna fut. 
Valamennyi gyermek az ützan meg-latya; — 

Мёzi mind bolondot, s zajat majd ra tatiy 
Rsez; nemtsak comбd, de meleg-is letzen, - 

Оj mбdi-is: 'sezzel nagy paradat tetzen. 
А darбtzb6ipedig letzenegy Еёр kurika, 

Меrt illyen embernek az ete-i kuria, *:* 
Еbbe minden mondgya бtet Svalyiének, 

Рокер ha duplae let taraia ingének, , 
pe hegyes kalapottegyen a feiere, . 

Карpan toll bokretät tбzzón teleiere, -- 

А 
* 

- * 
2. 
* R 2 - - - 

\ , 
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Jobbr6), balról бra légyen nadragaba, 
А harmadik lantzon figión a nyakaba. 

Мivel kerekeifeje бrājānak - 
Вomlottak; fgy hafznat vefzi e harmanak. 

Аz ol'yan Маgyarnak, ki Наzaja nyelvet 
Nem tudeya, de éliannak zsiros foldgyét; 

Sött Magyar barattyat ki-fzokta nevetni, 
Ноgy Frantziak nyelvet nemtudgyafetsegni; 

Нagyok mesterfeges egy fzép Rajzolatot, 
А meПy mutat neki oliyan abrazatot, 

Мint önnón magaé, azt gyakran nezheti, 
Тān бgy magyar tarsat többé nem neveti. 

Daru ez ; 's mellycall embernek képébбl, 
А иуака és feie cz ember fejébбl, 

Nуйlik, ès le-hajlik görbén orra felé, 
Мivel Daru; nyaka holzizan nytilik elé. 

О holzfzй оrrāval azon abrázatnak 
Fogia orrat, tartván aztat gyalazatnak, 

Нogy izāja nem tudgya a darvak éneket, 
. Напem énekeli mäsidegenekèt. 

Е&quot;rajzolat alatt ezen fgek alnak, - 
Сape te per nasum. A melyek fzolgalnak 

Оilyan Маgyarokmak fzoros értelmekre, 
А’kiknek lakat van vetve a nyelvekre, 

Наzäm df(zfzeinek, es fzép Damainak, 
Кivältkeppen pedig azok Nagygyainak, 

А&quot; kikezer hêt (zäz, és a kilentzvenbe, 
Аz egёй Оrfzäggal, voltak Вudan fzembe; 

Аzhol-is mind magyar ruhakba öltöztek, 
Fokötбt, és fatyelt fejekre kötöztek; 
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Тpe e fejedelmi (2ёр бltózetekh8! 
Наmar ki-vetkeztek Angyali bбrökb61; 

Теstalom egy titkos gazdag kamaramat, 
А&quot; melybe leg-dragabb fok МоЬiliamat 

Reitettem: ez mär most tatva nyitva léfzen, 
Вs haratsolasra botsaitom egёfzizen. 

Rég&quot;tudtam fzokasat Hazam fzёр Nemёпек, 
Аthatatlanfägät lagy termёfzetének. 

Тиdtam hogy hailand6 a valtozásokra, 
Мa f2ereti Urat, holnap néz másokra. 

Оitбzettyёvel-is hogyfzinten azt tefzi, 
Маi бltözetêt holnap fe! - nem ve(zi; 

Мivel aztat Pesten, és nem Вétsbe vartak, 
Мбdi izerёnt val6 hfmmel nem takartak ; 

Мatériaja-is nem külsó Оrfzägi, 
Rendetlen-is vannak fzбve a Viragi. 

Тиdram, mondam, ezen fzёрnemünk fzokasat, 
Мint az Aprilisi idó valtozásat. - 

*Jgyan azért minden fzini portékakkal 
Raktam-neg kamaram, még pedig dragakkal, 

Аzért - is olly Dâma, a melly fбkötбjét 
El-vetette; magyar vallat, és kötбjét, 

Viscl inkabb mödis bйbokat a fejéа, 
Noha neveltetett Мagyar Hazank tején ; 

Тalāl Kamaramba 6 labra - valбkat, 
Крeniilyen ékes bübokra val6kat. 

Еzeknek a vāfznat négy пуistes bordâkba 
- Szöttek Nagy Peleskén, idegen orf.agba, 

R 3 - - / 
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Nem-is věknyabb ennél akar melly Muselin, 
А laba zaraknak pedig az elein - 

Цуцkas fzegés vagyon, (zepapro rojtokkal ; 
Моst ugyan (zeneyesek, dehogy hafulykokkal 

Рatakon meg-mossak, 's fövёnyreakafztyak, 
Кs a veräfényen fzépen meg-fzarafztyak; 

Мajd fejérek lefanek, s velek garnirozni 
Lehet a bйbokat, körйl-is rojtozni. 

- Вs igy el-kёizdivén, ha egyfzer viseli, 
Аz Оifitzèreknek 6h melly kedvět leli ! 

Szép cgy fzéles ponyvat a radra fel-tettem, 
Еgy Вörvölyi Sväbtбl ennek vaiznat vettem; 

Fonala pafzkontza kenderböl van fonva, 
Szövese fekete fzбrrel altal vonva; 

Аzért -is fikos ez, 's tettzetes felette, 
Еgyik fzógit ugyan a patkany meg-ette: 

- De varrathatebb6l még - is egy fzép fzakot, 

: 

Меllyen az irigyfёg nem tefz erбfzakot. 
Тelik - is még abbél, rea olly ho(zfzй slep, 

Меlly egy egёfz ützat feperni fog, &quot;s bé-lep. 
Нору ez gyónyörй lefz, magam meg- esmerem, 

Valtoztatās nёlkülezt viselye, kerem. 
De bamordida letz, a hideg talal lenni, 

В 2ёр 0; mödihoz stutzlit-is kell venni, 
А'hideg meg-vefzi mäskёnt ket kotsóját, 

Nem fogia verhetni Forte pianбjat, 2 
А Stutzlikat mostan, vagy taik6 Теуéknek 
Вбribiil mankalyak, vagy gyenge Medvéknek, 

De mareztegy tělen hordgyak, el-kell vetni, 
Вs mint regi mógit, ki -i, kell nevetni, 
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Аz én Каmaramba függ egy igen fzёр bar, 

Меllyen egyarafztnyi hotzizйfagй а' (zбr; 
Javasiom , hogy Stutzlit ebbй! varrattasson, 

Ne-is fellyen, keze ebbe msg-fazhasson; , 
Меrt lattya, melly lompos ennek fejér fzбri, 

Еmbertil ki - is van tserezve a böri. 
Кedves Вodri nevй kutyám meg-vénile, 

Мindёg folyt a nyala, ide’s oda dfile; } 
Гёltem meg- ne vetztzen, agyon lóvettettem, 

Еnnek a bбri ez, mellyt ki- kètzittettem. 
Nints kullants, fem bolha fzбri közätt most mar; 

На stutzli belбle nem 1enne, völna kar. 
Valamennyi vagyon Hazankba olly Dama, 

Кіknek holnap 6fag, mellyet viseltek ma; 
Мбdikat fzeretik, 's galanteriākat . 

Viselnek, fok flink flank idegen ruhakat; 
Valami ezekhez fzükteg, Kamaramba 

Тalalnak:tsak vegyék portёkamat fzamba. 
Ven köpónyegekböl lehetnek fzalopok, - 

Нarsfaknak héjàb61 pedig paratzolok. 
Strik paidlik abrakos hernatz tanyifztrakb6l, 

Viklerek pedigien Аvasi gubakból. 
Кik abrazattyokban fargak, vagy fapattak, 

Igen halavanyok, nagyon meg-apadtak; 
Vagyon ottan kréta, Alkermes, és Berzsen, 

Szép lefz mindenike, ha abb61 bбven fen 
Оrtzâjâra: mert fgy nem fognak latzatni 

А rantzok; Меnyetskét fognak бk mutatai. 

о-: 
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А&quot;fzeplбt, himlб helyt velek el-takariák, . 

De hafzunyog tsipnё, azt le ne vakarjak. 
Ноgy hakinck foga nem v6ina zajaba, 

Van ott fok viatz fog egy iskatulaba, 
Nappal odvaiba ezeket teheti, 

Еstve egy tätzāra megint ki-pökheti. 
А mellyiknek pedig v6ina e hibaja, - 

Ноgy mint a his nyárba, dohos völnafzaja; 
Van ott érett tirб, avas hāi, kolomäz, 

Кennye-be czekkel, ez ellen j6 illy máz. 
Valamiket itten most cló famialtam, 

Szép Nemink réfzère hafznosnak találtam ; 
Кis Аfzfzonyoknak-is testalom eackct, 

Ноgy бk - is vegyenek czekböl rétzeket; 
Detsakazok , a kik a partat italiyak, 

Пdegen tzundrakat fzebbeknek talallyāk. 
Мaskёр fok j61 tefzi, hogy fбkötбbe jär, 

Меrt meg-nem esmérik, hogy esettrajta kar. 
Sok megha meg-zottyan, es nagyon meg-frik, 

Оribet, hogy Lyannak lenni nemesmerik. 
Végtère testalom hty magyar f2fvemet, 

Rsezzel mindaz бt érzékenyfёgemet; 
Мinden renden lévб оilyan Маgyaroknak, 

Valamint Damaknak figy Gavaléroknak; 
А кik mind testekbe, mind pedig telkekbe 

Нfу Маgyarok völtak, mind viseletekbe. 
Е Гzfv, melly Istentil benne teremtetett, 

Soha kortsosfägtól nem vбlt fertбztetett. 
Нidtem az Istenben, és völt Religiöm, 

Тudiam, ez a kettбе vilagon fбjбm. 
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Szerettem Királyom', fzeretten Hazamat, 

Viseltem mindenkor hazai ginyamat. 
Аnyai nyelvinkón mindёg befzellettem, ', 

Мas idegen nyelvek eleibe tettem. 
Еzen fzfvem légyen pèldajok ’s tikörök, 

Nyernek ditsöféget, a melly léfzen ör6k. 
Нidgyék,hogy van Isten,vanpokol,Меny-Оrfzäg, 

Е'vilagon minden, nem egyébb, tsakhivfag. 
Нidgyék, hogy a'1ёlek bennek halhatatlan, 

Оröme, vagy kinnya lefz el-milbatatlan, 
Аzert tigy éliyenek mint az igaz vallas 
Рarantsoilya: nem mint a Deistak &quot;stóbb mās, 

Indiferentistak, vagy -is Аtheusok, , 
Мaterialistak, 's Epicureusok. &quot;-, - 

Szeresséka Királyt fzfvekbйl, sa&quot;Тörvényt, 
Меrtezzelvédelmez,mindgazdagot,'sfzegényt, 

Кi-ki figy tekintse a maga Наzajat, 
Мint бtet éltetб &quot;s nevelб dajkajat. 

Аzért Királyokért, magok Наzajokért 
На fzikfёgkfvannya, ontsanak mindёg vért. 

Еz Еtikam fzerint hogy hafognak élni, 
А Кіralyt fzeretni, az Istentil félni; 

А Világnak minden kěsб Маradvannya, 
А Маgyar Nemzetnek fzeměre nem hannya; 

Ноgy maga Наzäjät бfen nem tartotta, 
Valtozások ala a nyakat hajtotta. 

Нagyom e tanitast, бgy, mint Philosophuя; 
Detsak egy falusi izegény Nбtarius. 

к , , 
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Лta actит , perlectит . ё уignatит е/? Аппо 
ab Incarnatione Domini 1795. Feria /e 
силаа ров Dominicaт quartaт 4dventus 

/-\ м 2 

(L. s) Рagi Nagy Реевке Notrius. т.р. 
, ; S-/ 

с Авагea szelia. Pagi Nagy Peleske 
- organista. /-\, &quot;r(i s) 
- &quot; Мichaele Csebres, PagiАngyalos jura. 

to Notario т.р. /-\ - (Ls) 
Joanne Gantsos, Pagі Туukod, Ludi 

2-\ 

Мagiftro т». (L. s) 
с \-/ 

Сoram me 2 
* , . 

* 

Gregorio Perczegó, ad }pontem Pagi 
- Т6th-falu Teloniatore т.р. 

- С /-\ 

,т (р. s) 
\~&quot; 
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кьso РАкАскленus. 
Level, 

9 - 4 Мdtdrius egey geben, теg-gyengйlven ax 
етberi/orsnak változardrol elтelkedik. - - 

мАsoDгк РАRАGRАРнus. 
«4' Nбtdrius Kis Naтeпуba laid organistdt Sze 

Дtd Andrast, a ki тinden Иакdr-napokon, e, Un 
пере&amp;en, Nagy Pelesken /zokott orgonalni, az 
4ngyalos, Nordriизr, Тейге, Міhalyt, а Туи 
Аodi Меstert Gdntros Janost, a' Lazari /zaraz 
Лиа/отba laka Molnart, Sultyoga Petert, a&quot; 
Gyarmathi kopatrot parabo, Раи, а Tath fa 
Дигt hidnal levд Иатолt Perczegд Gergelyt, a&quot; 
Котоrzdnyi О/a/, Harangozбt GloadnyU/zиlt, 
тацdhoz czitalya, er eine/federet a neg-fej 
terre eleikbe adgya. Тиdni/zйt/eger, hogy az 
неуbe lepo Nagy Peterkei Талал-is, az ot yalв 
Оro/z Мелterre/Dporak Hritzира/jelen vannak, 
тіппуdian тdr hazahoz gуйlven tigy/zoli hoz 
zajok. - - * - 

НАRМАDIК елкаскарнus. 
4 Мбtarius eleibe adgya ezen паку ТИdбroknak 

azon fontor dolgot, а: те/угой тdr regen gon 
dolkodvan okat ki пет tanйlhattya, а теllyert 
ir teleteket kivannya totok.&quot; - а « 

\ 

5 

14 

22 

NE 

 



NЕСУЕi)) К РАRАСКАРНUS: 
- - - Level. 

Еzen negy Philosophикой, /okaig feftegetven a' 
dolgot, a Natarius а та: Sejidnak veget vett, 
с тive/ тdr ket бrdt de utah el-йtдtt, ebed 
sychez le-йlteti тiлпуdjokat, а те/упе, таза 
Airtelсл пе8-beteg/zik, de jobban le/zen, - 39&quot; 

6ТО DIR РАRА GRАРНUS. 

4 Авrdriasnak fi/e/;}е Кldra, ta5bekkel ed 
gyptr, Feijeaek /e/.grбgytardban/zorgaina 
іолkodik. - - - - 48 

НАТОDIК РАRАСКАРНUS. 

Fel.gyógyulv4n a Nбtdrius, теqint Sessi6t tarr, 
Аogy a Т3th falияi hidnal leрд Рито, Pertzego 
Gergey, a Nagy Peleskei Oro/z Merrer Dро 
rdй Нritzи, ei a’Котоrzdnyi harangozd, Glo 
далу U./zиl, az emberi Jornak тdlozdrarв! 
кnagok fieletet adhasгdА. « - 57 

НЕТЕОНК РАRАСRАРНUS. 

4z emberi /orsnak valtozardrбl .дппдп пада а 
Мagy Peleskei Ndtdrius таga itelete, adgya. 8t 

* 

NYОLТZADIК РАRАСRАРНUS. 

.f Natarius top4bb is folytatiya ezen dologrв! 
таga teletet, beir fejexven aztatel-d}й, - 95 

КI. 



КILENTZEDIК РАRАGRАРНUS. 
- Lсие?. 

4 Natdriust d}{ldsdb62 fel - ebre/ztiА , de na 
gyon ro/2/zй /even, Кidra /e/e/ege Toty 
Dorkdert drдтелt kйldene Getzbe, de тіvel 
тdr az elok /zdтdbйl Ai - tбrдltetett, Szath 
тdr иdrosaba Feldtserert, az az : Borbe2yert 
Айld. Egy/zerятind Toty DorАвnak - is crete 
le frattatiА, её тіkeppen bo/zorkany/agdert теg. 
egettetik. - - - - 115 

1 

ТIZEDIК РАRАGRАРНUS. 
А Вorbe’y дА-4 Дdt tovdbд - i, a Nóttriusnak 

8убgytardhoz, de naprв ларга rq/?/zabbйlv4n, 
pegtere Кldra a Juratus fidnak Pestre staye 
tdt Айld, теЦy dital tuatara adgya 4ttyf. 
паk haldos beteg/eget i ezen Lфzló fa pos 
tdn el - ir erkezik az Attyahoz Nagy Fedes 
Аere. - - - - 153 

ТIZENEGYЕр1К РАRАСКАРнus. 
А&quot; Natdriилnak Juratus La/zlв /ia Pestrill el. 

erkezpen, таga kedver /xйlдit kд/zдnti, Az 
Аttya vele minden fele fontor dolgokrвl be- - 
./zel, azomba az 4ttya Recidivdba esik, az. л. 
egjz falunak nagy./zoтort/agdra теg-hal, 
в; el - is ternettetik. - - - 17г 

м 

тикNкЕттбрик РАкАскАрнus. 
А&quot; Nбtdrius el - tenettetik, Телtamentота /el 

./zaka/ztatik, e, el- o/vartatik. - - 2зо 
} 

«4&quot; Stra 



Leve7. 

А&quot; Strata 4/2/zonyok Eneke. - - 234 
Аz Epitaphiит. - = - &quot; 244 

А темат.тот a rau aaaaa i-гвай 
в az ege/z Tanats elott el-olvastatik. - 248 

* А Тestaтeniот, - ь - 252 
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